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1 Gofalu am eich cartref 

Beth yr ydym yn ei 
ddisgwyl gennych chi 

Rydym eisiau i chi fod yn gyfforddus yn byw yn 
eich cartref, ac felly golyga hyn ei gadw mewn 
cyflwr da, glân a thaclus. 

Pan fyddwn angen gwneud gwaith yn eich 
cartref, atgyweirio rhywbeth yr ydych wedi 
adrodd amdano, neu unrhyw welliannau yr ydym 
wedi’u trefnu, disgwyliwn i chi roi mynediad i ni 
neu ein contractwr i’ch cartref.

Mae gan gwsmeriaid yr hawl i gael 
eu clywed, eu deall a’u parchu. 

Mae gan ein cydweithwyr YR UN 
hawliau, felly sicrhewch eich bod yn 

parchu staff Cartrefi Conwy.

Byddwn yn rhoi gwybod i chi pan fyddwn yn 
bwriadu ymweld, ond weithiau, os ydym yn yr 
ardal, byddwn yn galw heibio i weld os ydych 
chi yno, a chyflawni’r gwaith os yw hynny’n 
eich gweddu chi. Fel arfer mae hyn ar gyfer 
gwasanaethu boeleri neu larymau mwg. Mae ein 
holl grefftwyr a’n contractwyr yn cario cardiau 
adnabod, ond os ydych chi’n ansicr o ran rhoi 
mynediad iddynt, cysylltwch â ni ar   
0300 124 0040.

Mae’n bwysig eich bod yn rhoi 
mynediad i ni i’ch cartref. Gallwn 

weithredu achos llys os na fyddech 
yn rhoi mynediad, a byddwn yn 

codi tâl arnoch am hyn.

Bydd cadw eich cartref mewn cyflwr da yn 
ei wneud yn fwy cyfforddus i chi. Disgwyliwn 
i chi wneud rhai mân atgyweiriadau eich 
hunain, neu drefnu i rywun eu gwneud nhw i 
chi.

Dyma restr o rhai o’r mân bethau y 
disgwyliwn i chi eu gwneud:

• Newid bylbiau golau (gan gynnwys 
goleuadau stribed)

• Addasu drysau mewnol i ffitio dros y 
carped

• Clychau drws

• Atgyweirio a chynnal a chadw eich 
gosodiadau eich hunain (er enghraifft eich 
popty neu eich lle tân eich hunain)

• Allweddi coll (bydd angen i chi drefnu 
saer cloeau  i ddod i newid y cloeau, neu 
gallwn ni eu newid nhw i chi am dâl)

• Newid gwydr sydd wedi’i dorri neu 
ddifrodi gennych chi, unrhyw un sy’n byw 
gyda chi neu ymwelydd i’ch cartref

• Unrhyw ddifrod sydd wedi ei achosi 
gennych chi, eich teulu neu unrhyw 
un arall sy’n ymweld â’ch cartref, gan 
gynnwys difrod gan anifeiliaid anwes

Dylai’r atgyweiriadau bychain hyn yn eich 
cartref gael eu cyflawni gan bobl sydd â’r 
sgiliau a’r arbenigedd, yn arbennig ar gyfer 
gwaith i offer nwy a thrydanol megis eich 
popty.

Rhaid i chi roi gwybod i ni cyn 
gynted â phosibl am unrhyw 

atgyweiriadau sydd angen i ni eu 
gwneud yn eich cartref.
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Caniatâd 

Efallai yr hoffech wneud gwaith yn eich 
cartref rhywbryd, ond byddwch angen rhoi 
gwybod i ni am eich cynlluniau cyn i chi 
ddechrau’r gwaith. 

Bydd angen i chi gysylltu â ni i wneud 
cais am ganiatâd, a bydd raid ni gytuno 
yn ysgrifenedig cyn i chi wneud unrhyw 
newidiadau.

Dyma syniad o rai o’r newidiadau y byddwch 
angen ein caniatâd ar eu cyfer:

• Newid gosodiad golau neu soced

• Unrhyw osodiadau trydanol neu blymio

• Gosod llawr laminedig

• Newid drysau mewnol

• Rhoi sied yn yr ardd

• Gosod slabiau neu ddecin

• Gosod cegin neu ystafell ymolchi eich hun

• Addasiadau i’r waliau mewnol

• Addasiadau i’r atig

• Dysgl lloeren

Rhaid i chi roi gwybod i ni pwy sy’n cyflawni’r 
gwaith a rhaid i chi ddangos eu manylion 
yswiriant i ni. 

Ar gyfer rhai gwelliannau, rhaid i chi roi digon 
o fanylion i ni, fel lliw (ystafelloedd ymolchi), 
math a brand.

Os byddwn yn cytuno â’ch cynlluniau, 
cofiwch roi gwybod i’ch cymdogion eich bod 
yn cael gwneud gwaith.

Os mai chi sy’n trefnu’r gwaith, 
rhaid i chi sicrhau nad yw’n achosi 
difrod i’ch cartref. Os oes difrod 
yn cael ei wneud, bydd yn rhaid i 
chi ei drwsio, neu dalu i ni wneud 
hynny drosoch. Rhaid i welliannau 
sy’n effeithio systemau trydan neu 
nwy eich cartref gael eu gwneud 
gan grefftwyr yr ydym ni wedi eu 

cymeradwyo.

Chi sy’n gyfrifol am atgyweirio a chynnal a chadw 
unrhyw beth yr ydych wedi ei osod, fel cegin, 
ystafell ymolchi, lle tân ac ati. 

Byddwn yn archwilio unrhyw addasiadau y 
byddwch yn eu gwneud yn eich cartref. Os yw’r 
rhain yn cynnwys gosodiadau trydan neu nwy, 
bydd angen i chi ddarparu’r dystysgrif a roddodd 
y crefftwr i chi. Heb y dystysgrif, byddwn yn cael 
gwared â’r gosodiad ac yn codi tâl arnoch am 
wneud hynny. 

I gael ffurflen gais, cysylltwch â’ch Cydlynydd 
Cymdogaeth neu lawrlwythwch y ffurflen o’n 
gwefan. 
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Cyddwysiad

Mae cyddwysiad yn achosi i lwydni 
dyfu yn eich cartref. Mae’n digwydd 

wrth i leithder yn yr aer daro 
arwyneb oerach. Mae oddeutu 20 
peint o ddŵr yn cael ei gynhyrchu 
o’r pethau a wnawn bob diwrnod. 
Peidiwch â phoeni, mae pethau y 

gallwch ei wneud i leihau cyddwysiad.

Yn aml, mae’r lleithder yn dod o ymolchi, coginio 
a sychu dillad, ond gallwch leihau hyn drwy ddilyn 
y camau canlynol:

Gwnewch:
• Agorwch y ffenestri a’r awyrellau
• Defnyddiwch ffaniau echdynnu
• Cadwch eich cartref yn gynnes (yn ddelfrydol 

rhwng 18 a 22 gradd)
• Sychwch unrhyw leithder ar ffenestri a waliau

Peidiwch â:
• Sychu dillad tu mewn heb agor ffenestr
• Awyru eich sychwr dillad tu mewn eich 

cartref, gwnewch hynny tu allan neu 
defnyddiwch sychwr dillad sy’n cyddwyso

Llwydni

Os yw llwydni yn tyfu yn eich cartref, nid yw 
hyn yn golygu bod eich cartref yn damp. Mae’n 
debygol mai cyddwysiad ydyw. Mae llwydni’n 
tyfu’n sydyn iawn ac yn ffynnu mewn lle nad 
yw awyr iach yn gallu symud o amgylch eich 
cartref, er enghraifft, tu ôl i’ch dodrefn, tu mewn 
i gypyrddau ac o dan y gwely. Er mwyn atal hyn, 
symudwch eich dodrefn oddi wrth y wal er mwyn 
caniatáu i aer symud o’i amgylch. 

Gwnewch:
Os ydych chi’n gweld llwydni, ewch i’r afael ag o ar 
unwaith, neu fel arall bydd yn lledaenu. Golchwch ef 
i ffwrdd gyda thriniaeth neu chwistrell ffwngleiddiad, 
gallwch brynu rhai ym mwyafrif o’r archfarchnadoedd 
neu siopau DIY, ond sicrhewch nad yw’n cynnwys 
cannydd.

Peidiwch â:
Defnyddio cannydd neu hylif golchi llestr i lanhau’r 
llwydni, bydd hyn yn gwneud y broblem yn waeth.
Dyma rai argymhellion ar gyfer atal cyddwysiad a 
llwydni:
• Cadwch eich cartref ar dymheredd cynnes cyson, 

ond cofiwch adael aer i mewn drwy agor ffenestri neu 
awyrellau

• Peidiwch â gadael i degellau neu sosbenni ferwi yn hirach 
na’r angen. Os yw’n bosib, gorchuddiwch y sosbenni

• Peidiwch â sychu dillad ar reiddiaduron
• Sychwch eich dillad tu allan os yw’n bosib’
• Os oes rhaid i chi sychu dillad tu mewn, defnyddiwch yr 

ystafell ymolchi, caewch y drws ac agorwch y ffenestr
• Peidiwch â gadael i stêm deithio i ystafelloedd eraill 

Caewch ddrysau’r gegin neu ystafell ymolchi wrth 
goginio neu olchi

• Peidiwch â defnyddio gwresogyddion nwy cludadwy neu 
baraffin

• Defnyddiwch ffaniau echdynnu os oes rhai
• Sicrhewch fod gan sychwyr dillad awyrell tu allan neu fod 

y sychwr dillad yn cyddwyso
• Os oes awyrellau araf ar eich ffenestri, gadewch nhw ar 

agor
• Sychwch unrhyw leithder
• Wrth lenwi bath, rhowch ddŵr oer yn gyntaf cyn 

ychwanegu’r dŵr poeth – bydd hyn yn lleihau’r stêm
• Peidiwch â defnyddio cannydd neu hylif golchi llestr 

i lanhau’r llwydni - bydd hyn yn gwneud y broblem yn 
waeth

• Peidiwch â gadael gormod o eitemau yn y cypyrddau, 
gadewch ychydig o le i aer symud, os na fyddwch yn 
gwneud hyn, gall eich pethau gael eu gorchuddio mewn 
llwydni, yn arbennig os ydynt yn wlyb neu’n damp wrth 
eu cadw
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Os oes angen rhagor o gyngor arnoch ar reoli 
cyddwysiad yn eich cartref, cysylltwch â 0300 
124 0040.

Tamprwydd 

Ni fydd llwydni’n mynd i ffwrdd ar 
ei ben ei hun. Gallwn eich helpu i 

reoli cyddwysiad a llwydni cymaint 
ag y gallwn ni, ond rhaid i chi helpu 

ei rwystro hefyd.

Gallwn godi tâl arnoch am drin llwydni yn eich 
cartref os gwelwn nad ydych yn dilyn y camau 
hyn.
Cofiwch – llai o leithder = llai o lwydni.
Gall eich cartref fod yn damp os oes dŵr yn dod 
i mewn. Gall hyn gael ei achosi gan bibellau neu 
gafnau sy’n gollwng, teils, llechi neu rendr to 
sydd wedi eu difrodi. Gallwch sylwi ar hyn os oes 
staeniau neu “farciau llanw” ar eich waliau neu ar 
eich to. Os ydych chi’n credu bod eich cartref yn 
damp, cysylltwch ar unwaith ar  0300 124 0040.

Tamprwydd, llwydni a’ch iechyd

Sborau llwydni yw hadau’r llwydni a gellir eu 
hanadlu i mewn yn hawdd. Maent yn yr aer bob 
amser, ond maent angen lleithder (cyddwysiad) 
a bwyd (llwch) i dyfu.

Mae gwiddon llwch yn byw yn eich carpedi, 
matresi a dodrefn meddal. Ni fyddent yn achosi 
niwed i chi, ond gall eu baw gael eu hanadlu i 
mewn yn hawdd. Mae’r rhain yn alergenau ac os 
byddwch yn dod i gyswllt a nhw dros gyfnod hir, 
gallwch ddod yn fwy sensitif iddynt. Os ydych 
chi’n sensitif iddynt, gall hyn arwain at asthma.

Mae cartref heb lwch a llwydni yn dda ar gyfer 
eich iechyd!

Gerddi

Cadwch eich gardd yn glir a thaclus!
• Torrwch y gwair
• Tociwch y coed a’r gwrychoedd
• Os ydych chi’n cadw beiciau a theganau yn yr 

ardd, cadwch nhw yn daclus mewn un lle
• Peidiwch â gadael sbwriel yn eich gardd 

Os oes gennych unrhyw eitemau mawr, 
cysylltwch â Chyngor Bwrdeistref Sirol 
Conwy, a gallent gael gwared ohonynt am dâl

• Os oes gennych anifail anwes, codwch faw 
eich anifail anwes!

• Mae’n edrych yn flêr ac yn peryglu bywydau 
hefyd

• Bydd tacluso eich gardd yn rheolaidd yn ei 
gadw’n ddiogel ar eich cyfer chi, eich teulu ac 
unrhyw ymwelwyr

• Os ni allwch wneud hyn eich hunain, 
edrychwch os oes unrhyw gynlluniau 
gwirfoddol yn eich ardal

Cofiwch – Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
yn casglu eich gwastraff gardd am ddim.

Byddwn yn:
Sicrhau bod unrhyw ffensys neu waliau ffin yn saff 
a diogel. 

Byddwch angen ein caniatâd cyn:
• Codi sied neu dŷ gwydr
• Gosod slabiau neu ddecin
• Adeiladu waliau yn yr ardd

 

Ni chaniateir pyllau yn eich 
gerddi er eich diogelwch chi a’ch 

teulu.
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Gwobrau Cartref

Y Cynllun gwobrwyo sy’n dweud ‘diolch’ i 
denantiaid Cartrefi Conwy sy’n talu’u rhent ar 
amser, gofalu am eu cartref ac yn cyfranogi. Mae 
pedwar raffl ar gael i chi gofrestru i gael cyfle i 
ennill arian. Dyma sut allwch chi ennill cannoedd o 
bunnoedd:

‘Rwy’n talu’

I gofrestru ar gyfer y raffl fisol rhaid i chi gael:

• Cyfrif rhent clear neu mewn credyd fis cyn y 
raffl

• Dim lefelau uchel o ymddygiad 
gwrthgymdeithasol o fewn y tair blynedd 
diwethaf

Dim ond y prif denant fydd yn cael cynnig yn y 
raffl.

Cynhelir y raffl ar y trydydd dydd Gwener o bob 
mis a rhown wybod i chi o fewn yr wythnos ydych 
chi wedi ennill.

Os ydych mewn ôl-ddyledion rhent ar hyn o 
bryd, ond yn dymuno clirio’r rhain er mwyn cael 
rhoi cynnig ar y raffl ‘Rwy’n talu’ yn y dyfodol, 
gallwch siarad â’n tîm incwm am ffyrdd o dalu. 
Ffoniwch nhw ar 0300 124 0040:
Neu gallwch wneud taliad ar-lein drwy www.
MyCartrefi.org (bydd gwneud hyn golygu y bydd 
eich enw’n mynd i’r raffl “Rwy’n cysylltu” hefyd, 
gan roi mwy o siawns i chi ennill!).

 

 ‘Rwy’n cysylltu’

Bydd eich enw’n mynd i’r raffl “Rwy’n 
cysylltu” os byddwch yn:

• Cofrestru ar gyfer MyCartrefi

• defnyddio MyCartrefi o fewn y pedair 
wythnos cyn bob raffl - felly wrth 
fewngofnodi bob mis gallwch ennill arian!

Os oes gennych gyd-denantiaeth, gall y ddau 
ohonoch gofrestru ar gyfer MyCartrefi a 
chael eich cynnwys yn y raffl.

Cynhelir y raffl ar y drydedd wythnos o bob 
mis a rhown wybod i chi o fewn yr wythnos os 
ydych chi wedi ennill.

Cofiwch gallwch ddefnyddio MyCartrefi i:

• Wneud Taliad

• Rhoi gwybod am waith atgyweirio

• Cysylltu â ni

• Gweld eich cyfriflen

• Gwirio eich balans

• Diweddaru eich manylion cyswllt

Rwy’n Talu  

Gwobrau
Cartrefi 

Rwy’n Cysylltu

Gwobrau
Cartrefi 

Heb gofrestru ar CartreFi eto? 
Edrychwch i weld sut y gallwch 
wneud hynny’n gynharach yn y 

llawlyfr hwn.

Gofalu am eich cartref 
5



6www.cartreficonwy.org | 0300 124 0040

’Rwy’n falch’

I gael eich cofrestru ar gyfer y raffl hon rhaid 
i chi gael ymweliad gan Bartner Cartref. Os 
ydynt yn fodlon eich bod yn bodloni amodau 
eich tenantiaeth, bydd gennych gyfle i ennill.

Rhaid i’ch cartref fod:

• Mewn cyflwr da, glân a thaclus

• Heb unrhyw ddifrod mewnol (heblaw 
mymryn o draul a gwisgo)

• Gardd dwt a thaclus

• Heb unrhyw sbwriel yn casglu o amgylch y 
tŷ a’r ardd

• Heb unrhyw wastraff anifeiliaid gormodol 
yn yr ardd

• Heb unrhyw sbwriel mewn ardaloedd 
cymunedol (os yw’n briodol)

• Llwybrau, grisiau a phen y grisiau’n glir yn 
yr ardaloedd cymunedol (os yw’n briodol)

Cynhelir y raffl bob mis a rhown wybod i chi o 
fewn yr wythnos ydych chi wedi ennill.

 ‘Rwy’n cymryd rhan’

Mae’r wobr hon yn agored i holl denantiaid 
Cartrefi Conwy sy’n mynd ati i’n helpu ni lunio ein 
gwasanaethau. 

Mae cofrestru ar gyfer y raffl hon yn hawdd, bydd 
angen i chi lenwi Holiadur Ymgysylltu ‘Lleisiau 
yng Nghartrefi’ yn gyntaf. Unwaith i chi wneud 
hyn, byddwn yn rhoi’ch enw yn y raffl os ydych yn 
cwblhau arolwg neu’n dod draw i un o’n sesiynau 
ymgynghori.

Gallwch gymryd rhan mewn ymgynghoriadau ar-
lein, drwy’r post ac arolygon ar y ffôn, neu mewn 
nifer o wahanol ddigwyddiadau. Cyn belled eich 
bod chi’n cymryd cymaint o ran ag y gallwch chi, 
mae gennych gyfle i ennill.

Cynhelir y raffl hon bob 3 mis.

Gwelwch ein gwefan am y telerau ac amodau 
llawn.

Rwy’n Falch  

Gwobrau
Cartrefi 

Rwy’n Cymryd Rhan  

Gwobrau
Cartrefi 
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Yswiriant 

Oes gennych chi Yswiriant 
Cynnwys Cartref?

Sut fyddech chi’n teimlo pe byddech yn colli 
popeth mewn tân yn eich cartref, neu petai 
popeth wedi difrodi mewn llifogydd? Neu hyd yn 
oed petai eich eitemau trydanol costus yn cael 
eu dwyn? Nid yw eich rhent yn cynnwys Yswiriant 
Cynnwys Cartref, felly bydd angen i chi drefnu 
hyn eich hunain.

Mae cynllun yswiriant cost isel arbennig, 
‘MyHome’ ar gael i holl denantiaid a phreswylwyr 
sy’n byw mewn tai fforddiadwy a chymdeithasol. 
Mae’r cynllun MyHome yn cynnig cyfle i chi 
yswirio cynnwys eich cartref mewn ffordd hawdd 
a fforddiadwy.

Dyma rai rhesymau da i ddiogelu cynnwys eich 
cartref gydag yswiriant cynnwys MyHome:

• Ni fydd tâl ychwanegol ar gyfer y polisi hwn, 
felly byddent yn talu cyfanswm llawn y cais

• Ni fydd eich premiymau yn cynyddu os ydych 
chi’n hawlio

• Gallwch hawlio am allweddi coll neu ffenestri 
sydd wedi torri – rydym ni fel arfer yn gofyn 
am dâl am y rhain

• Gallwch gael yr yswiriant gwerthfawr hwn os 
ydych chi’n denant Cartrefi Conwy

• Mae premiymau yn dechrau mor isel â £1.69 
bob pythefnos os ydych chi dan 60 oed, a 
£1.28 bob pythefnos os ydych chi dros 60

• Gallwch dalu gydag arian parod, debyd 
uniongyrchol, archeb bost, cerdyn credyd neu 
ddebyd

• Mae gwneud cais yn hawdd ac yn sydyn
• Mae’n cynnwys difrod damweiniol i’ch ystafell 

ymolchi
• Gallwch ychwanegu yswiriant ar bethau fel 

cymhorthion clyw, sgwteri symudedd neu 
gadeiriau olwyn os oes angen

Trefnwch neu newidiwch eich 
yswiriant heddiw!

Gofynnwch i’ch Cydlynydd Cymdogaeth am 
becyn gwybodaeth, neu ffoniwch Yswiriant 
MyHome ar  0345 450 7288 a gofynnwch 
am alwad yn ôl.

Gwefan:  www.thistlemyhome-cymru.co.uk
E-bost: myhome@thistleinsurance.co.uk

Darperir MyHome gan y Ffederasiwn Tai 
Cenedlaethol mewn cysylltiad â Thistle 
Tenant Risks and Allianz Insurance plc.

 

Gofalu am eich cartref 
5


