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Atgyweiriadau
Beth fyddwn ni’n ei wneud
Beth yr ydym yn ei ddisgwyl gennych chi  
Rhoi gwybod am waith atgyweirio
Tu allan i oriau arferol

7

7

Inserts Welsh.indd   13 07/08/2019   12:07



Inserts Welsh.indd   14 07/08/2019   12:07



1 Atgyweiriadau

Beth fyddwn ni’n ei wneud
  

Disgwyliwn i chi gymryd gofal da o osodiadau a 
ffitiadau yn eich cartref megis y gegin, ystafell 
ymolchi a drysau gan ein bod yn disodli eitemau 
fel y rhain ar ôl 15 i 20 mlynedd yn unig. 

Byddwn yn atgyweirio: 

• Draeniau, cwteri a phibelli 

• Y to 

• Waliau allanol, drysau allanol, silffoedd 
ffenestr, clicied ffenestr, cortynnau a  
fframiau ffenestri, gan gynnwys peintio ac 
addurno’r tu allan 

• Waliau mewnol, lloriau a nenfydau, drysau a 
fframiau drysau, colfach drws, handlenni  
drws a byrddau sgyrtin ond nid ydym yn 
peintio nac addurno’r tu mewn

• Simnai a ffliwiau 

• Llwybrau, grisiau neu ddulliau mynediad  
eraill (cefn a’r blaen) 

• Plastr 

• Garejis mewnol a storfeydd, storfeydd  
allanol a thoiled allanol 

• Waliau ffin, ffensys a giatiau 

• Goleuadau allanol, systemau mynediad, 
erialau cymunedol a larymau mwg 

• Basn, sinc, bath, cawod, toiled, systemau 
fflysio a phibelli dŵr 

• Gwifrau trydan gan gynnwys socedi a  
switsys a phibelli nwy 

• Gwresogyddion dŵr, llefydd tân, tanau  
wedi’u gosod a gwres canolog 

Dywedwch wrthym cyn gynted â phosibl os  
bydd angen atgyweirio unrhyw un o’r rhain. 

 

Beth yr ydym yn ei 
ddisgwyl gennych chi

  
Mae rhai pethau yn eich cartref y bydd angen 
i chi eu cynnal a’u cadw neu eu hatgyweirio: 

• Disodli bylbiau golau a ffiwsys (oni bai ei fod 
wedi’i amgáu’n llwyr ac na allwch ei gyrraedd 
neu os yw’r golau mewn ardal gymunedol) 

• Clychau drws (oni bai ein bod ni wedi’u 
gosod)

• Addasu drysau ar gyfer carpedi
• Atgyweiriadau i’ch offer eich hun megis 

peiriannau golchi a theclynnau eraill 
• Gosod rheiliau dal llenni 
• Addurno y tu mewn i’ch cartref
• Atgyweirio a chynnal unrhyw osodiadau eich 

hunan
• Colli goriadau (newid y cloeon)
• Disodli gwydr sydd wedi malu neu ei ddifrodi 

gennych chi neu rywun arall sy’n byw neu’n 
ymweld â’ch cartref. Os yw’r gwydr wedi’i 
falu oherwydd trosedd, bydd angen i chi roi 
rhif cyfeirnod trosedd i ni y bydd Heddlu 
Gogledd Cymru yn ei roi i chi 

• Ardaloedd gerddi gan gynnwys gwrychoedd, 
coed a llwyni 

• Erial teledu ac offer lloeren oni bai ei fod yn 
wasanaeth a rennir lle’r ydych yn byw
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Adrodd am waith 
atgyfweirio 

  
Pan fyddwch yn rhoi gwybod am waith 
atgyweirio byddwn yn ceisio trefnu 
apwyntiad sy’n addas ar eich cyfer chi. 

Ffordd arall o roi gwybod am waith 
atgyweirio yw ar-lein drwy MyCartrefi. 

Gellir adrodd am waith atgyweirio drwy’n 
ffonio 0300 124 0040. Pan fyddwch 
yn ffonio, sicrhewch bod cymaint o 
wybodaeth â phosibl wrth law gennych, 
oherwydd byddwn yn holi am yr hyn 
sydd angen ei atgyweirio. Weithiau 
mae’n anodd egluro beth sydd angen 
ei atgyweirio ac felly mae teclyn i’ch 
cynorthwyo i ganfod beth allai fod o’i le. 
Gallwch hyd yn oed gyflwyno lluniau wrth 
roi gwybod am waith atgyweirio. Ar ôl rhoi 
gwybod am y gwaith atgyweirio - ewch i 
www.MyCartrefi.org 

Byddwn yn eich ffonio i drefnu apwyntiad i 
wneud y gwaith ac efallai y byddwn yn holi 
cwestiynau ynglŷn â’r broblem. Byddwn yn 
ymateb i: 

• Atgyweiriadau argyfwng – o fewn 24 
awr 

• Atgyweiriadau brys – o fewn 7 diwrnod 

• Atgyweiriadau cyffredinol – byddwn yn 
cytuno ar apwyntiad gyda chi. Rydym 
yn ceisio cwblhau o fewn cyfartaledd o 
20 diwrnod 

Atgyweiriadau argyfwng
Mae’r rhain yn atgyweiriadau sydd angen eu 
gwneud cyn gynted â phosibl er eich diogelwch 
chi, eich teulu a’r cyhoedd yn gyffredinol. 
Weithiau dim ond atgyweiriad dros dro y gallwn 
ei wneud o fewn 24 awr, ond byddwn yn sicrhau 
bod eich cartref yn ddiogel ac yn gwneud 
apwyntiad arall i orffen y gwaith. Pan fyddwch yn 
rhoi gwybod am atgyweiriad byddwn yn gofyn 
sawl cwestiwn i’n cynorthwyo i ddeall pa mor 
ddifrifol yw’r broblem. Mae hefyd yn ddefnyddiol 
pe gallech anfon lluniau atom ac efallai y bydd ein 
hymgynghorwyr yn gofyn i chi dynnu lluniau a’u 
hanfon atom ar e-bost os y gallwch. 

Enghreifftiau o atgyweiriadau argyfwng: 

• pibelli’n gollwng yn ddifrifol neu lifogydd na 
ellir ei ddal mewn bwced neu bowlen dros nos 

• prif ddraeniau wedi’u rhwystro, neu rwystr yn y 
bibell garthion neu’r toiled (os mai dyma’r unig 
doiled yn eich cartref) 

• nwy yn gollwng; ond bydd hyn yn cael ei 
atgyfeirio i Wales & West Utilities

• nam trydanol peryglus 
• Llifogydd neu ddifrod difrifol gan lifogydd
• difrod difrifol i’r eiddo sy’n golygu ei fod yn 

anniogel 
• colli gwres neu ddŵr poeth yn ystod y gaeaf, 

neu ar unrhyw adeg o’r flwyddyn lle bo aelod o’r 
aelwyd yn cael eu hystyried yn agored i niwed 

Cyn i chi alw, gwiriwch ei fod 
yn argyfwng yn y rhestr wirio 

argyfwng yn yr adran hon. 
Os byddwn yn dod i’ch cartref a 

chanfod nad oes argyfwng, neu nad 
oes ymateb pan fyddwn yn galw, 
byddwn yn codi tâl arnoch am ein 

galw allan. 
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3 Atgyweiriadau

Atgyweiriadau cyffredin 
Mae atgyweiriadau cyffredin yn waith bychan 
sy’n cynnwys atgyweirio neu ddisodli pethau 
oherwydd traul a gwisgo arferol. 
Enghreifftiau o atgyweiriadau cyffredin: 
• colli gwres neu ddŵr poeth yn ystod 

misoedd y gwanwyn a’r haf 
• draeniau, sinciau, basn neu doiled wedi’i 

rwystro 
• mân wall trydanol 
• cwteri wedi’u rhwystro 
• tamprwydd difrifol 

Apwyntiadau 
Byddwn yn cynnig apwyntiad sy’n addas i chi 
a’n gweithwyr ar gyfer y math o atgyweiriad 
sydd ei angen. Mae hyn yn golygu efallai y 
byddwn yn cynnig apwyntiad sydd y diwrnod 
canlynol neu hyd yn oed 20 diwrnod yn 
ddiweddarach. 

Yn dibynnu ar argaeledd, gallwn gynnig 
gwahanol fathau o apwyntiadau. Mae’n 
bwysig eich bod chi adref yn ystod cyfnod yr 
apwyntiad fel nad ydych yn colli ein gweithiwr 
- oni bai ein bod wedi dweud wrthych nad oes 
angen i chi aros gartref. 

• Drwy’r dydd (8yb-5yh)
• Bore (8yb-12yh) 
• Prynhawn (12yh-5yh)

Os ydych yn methu apwyntiad byddwn yn 
gadael cerdyn yn gofyn i chi gysylltu â ni i ail 
drefnu. Rydym yn gwneud hyn ddwywaith ond 
os yw’n digwydd deirgwaith byddwn yn codi 
tâl arnoch am fethu’r apwyntiad. 

Cofiwch y gall gadw eich cartref mewn 
cyflwr da ennill rywfaint o arian i chi – gweler 
Gwobrau Cartref i gael mwy o fanylion yn 
adran 5 tudalen 6. 

Tu allan i oriau arferol
  

Os oes gennych chi argyfwng y tu allan i oriau 
gwaith arferol gallwch ffonio ni ar   
0300 124 0040:

Os ydych chi’n arogli nwy, 
ffoniwch Wales and West 
Utilities ar 0800 111 999.

Os nad oes gennych fynediad at ddŵr, neu 
bod perygl o lifogydd yn yr eiddo ffoniwch 
Dŵr Cymru Welsh Water ar 0800 052 0130. 

Os ydych yn ffonio oherwydd nad oes 
gennych chi drydan, gwiriwch fod gennych 
gredyd yn y mesurydd trydan. Os nad oes 
gennych chi drydan o gwbl, ffoniwch SP 
Energy Network ar 0845 2727999 i gael 
cyngor.  

Byddwn yn cysylltu â chi’r diwrnod gwaith 
nesaf ar ôl yr alwad frys i wirio bod popeth yn 
gweithio neu i drefnu unrhyw waith dilynol. 
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