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Dyddiad cychwyn 

Mae dyddiad cychwyn eich tenantiaeth ar eich 
cytundeb tenantiaeth. Dyma’r dyddiad y byddwch 
yn dechrau talu rhent am eich cartref newydd. 

Ni allwch fyw yn yr eiddo cyn y dyddiad cychwyn 
ond gallwch symud dodrefn i mewn, addurno a 
gosod carpedi neu loriau eraill. 

Beth sy’n digwydd nesaf
1.  Cyfarfod a chyfarch 
2. Sefydlu gwasanaethau

Cyfarfod a chyfarch
Ar ôl i chi arwyddo ar gyfer eich tenantiaeth 
heddiw, byddwn yn cyfarfod chi yn eich cartref 
newydd gyda’r allweddi ac i drafod yr eiddo. 

Dyma gyfle da i chi ofyn unrhyw beth yr ydych 
yn ansicr am, felly sicrhewch eich bod yn mynd 
o amgylch yr eiddo ac yn gofyn cwestiynau.

Yn ystod y sesiwn cyfarfod a chyfarch, byddwn 
yn sôn am y gwasanaethau nwy, trydan, olew a 
dŵr a sut i sefydlu’r rhain.

Mae mwyafrif o’n cartrefi yn 
defnyddio Nwy Prydain fel cyflenwr 
nwy a thrydan. (Os yw’r cyflenwr yn 
wahanol byddwn yn rhoi gwybod i 

chi.) 

Ni allwch ddefnyddio’r gwres na 
dŵr poeth nes i ni di-gapio’r nwy. 

Ond bydd angen i chi sefydlu cyfrif 
nwy a thrydan yn gyntaf, a rhoi 

credyd ar y ddau.
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Sefydlu eich gwasanaethau
Nwy
Byddwch yn ei gweld hi’n haws a chyflymach i 
ddefnyddio Nwy Prydain wrth i chi sefydlu eich 
cartref newydd i ddechrau, ond nid oes raid i 
chi aros gyda nhw. Gallwch chwilio am y fargen 
orau unwaith i chi setlo i mewn.

Er mwyn sefydlu cyfrif nwy yn eich enw chi, 
cysylltwch â Nwy Prydain ar 0333 202 9505. 
Byddent angen gwybod:

• Dyddiad cychwyn eich tenantiaeth
• Os oes gan yr eiddo fesurydd rhagdalu
• Darlleniad mesurydd

Unwaith i chi sefydlu cyfrif, rhaid i chi gysylltu 
â ni er mwyn i ni di-gapio’r nwy. Rydym angen 
rhybudd o 48 awr (2 ddiwrnod gwaith) i wneud 
hyn. 

Cysylltwch â 0300 124 0040 i wneud apwyntiad 
i agor eich cap nwy.

Trydan

Mae Cartrefi Conwy yn defnyddio Nwy Prydain 
i gael cyflenwad trydan, ond gallwch ddewis 
eich cyflenwr eich hun os hoffech chi. Bydd 
angen i chi gysylltu â chyflenwr trydan gyda’ch 
darlleniad mesurydd. Byddwn yn rhoi hwn i chi 
yn ystod y sesiwn cyfarfod a chyfarch. Os yw’r 
mesurydd yn dangos dyled, rhaid i chi ofyn i’r 
cyflenwr ei ailosod.

I gael cyfeirnod eich pwynt mesurydd, 
ffoniwch 03301 010 300.

Mae boeleri gwresogi trydan modern wedi’u 
gosod yn rhai o’n cartrefi. Os mai trydan yw’r 
unig opsiwn i wresogi eich cartref, gall hyn fod 
yn ddrytach gyda mesurydd rhagdalu. 

Gwyddwn fod yma ffyrdd i leihau cost trydan 
i wresogi eich cartref a’ch dŵr poeth, felly 
siaradwch â’n Tîm Cymorth Ariannol, er mwyn 
dod o hyd i’r fargen orau a’r ffordd orau o dalu.  

Olew

Os oes boeler olew yn eich cartref newydd, 
byddwch angen olew yn y tanc cyn i ni allu di-
gapio’r boeler. Gwiriwch gyda chyflenwyr olew am 
ffyrdd o wneud y gost yn fwy fforddiadwy i chi. 
Mae rhai cwmnïau yn gadael i chi dalu am olew 
bob mis gyda debyd uniongyrchol, unwaith i chi 
wneud y taliad cyntaf.
Gwyddwn fod rhoi olew yn y tanc yn gostus i 
gwsmer newydd, felly siaradwch â’n Tîm Cymorth 
Ariannol am y ffyrdd orau o sefydlu cyfrif gyda 
chyflenwyr olew.

Dŵr

Efallai bod mesurydd dŵr yn eich cartref newydd. 
Cysylltwch â Dŵr Cymru i sefydlu cyfrif yn eich 
enw. Eu rhif ffôn yw 0800 052 0140.  
Rydym yn rhoi gwybod i Dŵr Cymru pan fyddwch 
yn symud i mewn, os oes unrhyw newidiadau i’r 
tenantiaid ac os ydych yn gadael.

Y ffordd orau o dalu eich biliau 
cyfleustodau yw drwy ddebyd 

uniongyrchol bob mis, cysylltwch â’ch 
cyflenwr am fwy o wybodaeth.

Mesurydd rhagdalu yw’r ffordd fwyaf 
costus o dalu eich biliau. 

Os ydych yn talu yn y dull hwn, bydd 
angen i chi gynilo drwy fisoedd yr haf 
er mwyn helpu gyda’r costau yn ystod 

y gaeaf. 



3 Eich tenantiaeth

Tu mewn i’ch cartref newydd
 

Popty
Nid yw Cartrefi Conwy yn gosod eich popty, 
bydd angen i chi drefnu hyn eich hunain. Rhaid i 
hyn gael ei wneud gan grefftwr trydan neu nwy 
cymwys, sydd wedi ei gymeradwyo. 

Os ydych chi’n byw mewn fflat neu gartref 
gwarchod, popty trydan yw’r unig opsiwn, gan  
na fydd pwynt popty nwy yn yr eiddo.

Carpedi a lloriau
Mae tai Cartrefi Conwy yn cynnwys lloriau  
gwrth-lithr yn y gegin a’r ystafelloedd ymolchi. 
Bydd yna garpedi os yw’r tenant blaenorol wedi eu 
gadael yno ac os ydynt mewn cyflwr da, glân.

Erialau Deledu
Os ydych chi’n byw mewn tŷ, efallai na fydd erial 
teledu yn eich cartref newydd, bydd angen i 
chi drefnu hyn eich hun. Gallwch ddod o hyd i 
osodwyr arbennigol yn eich ardal, gwirio ar-lein 
neu bapurau newydd lleol.

Os ydych chi’n byw mewn fflat, bydd erial deledu 
digidol cymunedol. Byddwn yn cynnal hyn, felly 
os oes gennych unrhyw gwestiynau amdano, 
cysylltwch â ni.

Addurno
Nid yw Cartrefi Conwy fel arfer yn addurno 
cartrefi cyn i chi symud i mewn. Er mwyn eich 
helpu chi ddechrau arni, gallwn roi taleb i chi 
tuag at gostau paent ac offer paentio eraill. Os 
fyddwn yn rhoi taleb i chi, byddwn wedi rhoi 
gwybod i chi pan ymweloch â’r eiddo. 

Dodrefn 
Gall symud a dodrefnu eich cartref newydd 
fod yn gostus, ond mae bargeinion ar gael 
hefyd. Ewch i’ch siopau cymunedol lleol, 
megis Cydweithfa Crest neu defnyddiwch 
wefannau ailgylchu am ddim neu safleoedd 
prynu, gwerthu a chyfnewid ar y cyfryngau 
cymdeithasol.

Siop Gymunedol Crest                                           
Brierley House,
Ferry Farm Road,
Cyffordd Llandudno,
LL31 9SF

Ffoniwch: 01492 596783

Eich tenantiaeth
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Diwrnod symud i mewn
 

Gallwch symud i mewn, ond cofiwch ddweud wrth 
bobl eich bod wedi symud.

Dyma restr wirio i’ch atgoffa chi o’r rhai sydd angen 
gwybod:

• Y Swyddfa Bost (er mwyn ailgyfeirio eich post)
• Nwy
• Trydan
• Dŵr
• Ffôn, gan gynnwys ffôn symudol
• Treth y Cyngor
• Budd-dal Tai
• Gwaith
• Ysgolion plant

• Banc neu Gymdeithas Adeiladu
• Cerdyn Credyd
• Cwmnïau ariannol eraill
• Trwydded deledu
• Tanysgrifiadau teledu a band eang
• Cwmnïau yswiriant
• Y gofrestr etholiadol
• Y meddyg
• Deintydd
• Llyfrgell
• Y milfeddyg
• Tanysgrifiadau
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Eich Cytundeb Tenantiaeth

Pan fyddwch yn arwyddo am gartref newydd, 
byddwn yn rhoi dogfennau pwysig i chi – eich 
Cytundeb Tenantiaeth ac Amodau Tenantiaeth. 
Mae’r rhain yn datgan telerau ac amodau eich 
tenantiaeth gyda ni. 

Mae’n bwysig eich bod yn darllen eich cytundeb ac 
amodau tenantiaeth, fel eich bod yn gwbl glir o’r 
hyn y dylech ei wneud a’r hyn y gallwn ni ei wneud 
i chi.

Mae eich cytundeb tenantiaeth yn gontract 
cyfreithiol, felly sicrhewch eich bod yn deall pob 
rhan ohono. Os oes unrhyw beth yr ydych yn ansicr 
yn ei gylch, holwch eich Cydlynydd Cymdogaeth.

Os yw eich sefyllfa chi neu sefyllfa unrhyw un 
o’r bobl yr ydych yn byw gyda nhw yn newid, 
dywedwch wrth eich Cydlynydd Cymdogaeth.

Ni ellir newid tenantiaeth oni bai bod Cartrefi 
Conwy a’r tenant (neu denantiaid) presennol yn 
cytuno i’r newid. Fel arall, dim ond y llys sydd gan 
bwerau i newid tenantiaeth.

Egluro eich tenantiaeth 
gychwynnol  

Am y 12 mis cyntaf o’ch tenantiaeth, ni fydd 
gennych yr un hawliau â thenant sicr (oni bai 
eich bod wedi bod yn denant eisoes). Dyma 
fydd tenantiaeth gychwynnol. 

Fel tenant cychwynnol, ni fydd gennych yr 
hawl i gyfnewid, tanosod, prynu neu wella eich 
cartref na derbyn lletywyr.

Yn ystod eich tenantiaeth gychwynnol, caiff 
ymwelwyr, yn cynnwys partneriaid, aros gyda 
chi, oni bai bod hyn yn arwain at ormod o bobl 
yn eich cartref. 

Os ydych yn hawlio budd-daliadau, cyn i 
unrhyw ymwelwyr aros gyda chi, cofiwch wirio 
i weld os fydd hyn yn effeithio ar eich taliadau 
budd-dal.

Os nad ydych yn cadw at eich tenantiaeth 
gychwynnol fel y dylech chi, gallwn ei ymestyn. 
Golyga hyn y byddwn yn monitro’r ffordd yr 
ydych yn rheoli:

• ymddygiad gwrthgymdeithasol

• cyflwr a defnydd yr eiddo

Gallwn ddod â’ch tenantiaeth gychwynnol i 
ben drwy wneud cais i’r llysoedd.

Mae rhagor o wybodaeth ar y ffordd y dylech 
reoli eich tenantiaeth yn y ddogfen amodau 
tenantiaeth.

Eich tenantiaeth
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Egluro eich  
tenantiaeth sicr 

Ar ôl bod yn denant am 12 mis (neu hirach os 
nad ydych wedi rheoli eich tenantiaeth yn ôl  
y disgwyl) byddwch yn dod yn denant sicr. 

Fel tenant sicr, gallwch fyw yn eich cartref am 
weddill eich bywyd, cyhyd ag y byddwch yn 
cadw at eich cytundeb tenantiaeth.

Golyga hyn nad allwn ddod â’ch tenantiaeth i 
ben heb reswm da. 

Os oes rheswm da i ddod â’ch tenantiaeth 
i ben, byddwn yn rhoi rhybudd i chi ac yn 
gwneud cais i’r llys am orchymyn i ddod â’r 
denantiaeth i ben. 

Os ydych yn torri eich amodau tenantiaeth, 
efallai bydd rheswm i ni ddod â’ch  
tenantiaeth i ben neu gallwn wneud cais i’r llys 
i gael gwaharddeb. 

Mae gwaharddeb yn golygu bod y llys yn 
gallu gorchymyn i chi gadw at eich amodau 
tenantiaeth.

Os ydych yn torri’r gyfraith, er enghraifft 
ymddygiad gwrthgymdeithasol, byddwn yn 
gweithredu yn eich erbyn chi. Gall hyn  
olygu newid eich tenantiaeth yn ôl i 
denantiaeth gychwynnol a gall arwain at  
gael eich troi allan. Os yw pethau’n gwella, 
byddwn yn newid eich tenantiaeth yn ôl i 
denantiaeth sicr. 

Isod mae rhestr o rai o’ch hawliau pwysig fel tenant 
sicr. Mae’r rhain yn faterion yr ydych yn debygol o 
fod angen gwybod, ond cysylltwch â’ch Cydlynydd 
Cymdogaeth os oes gennych  
unrhyw gwestiynau eraill.

Atgyweiriadau
Mae gennych hawl i gyflawni atgyweiriadau o 
fewn graddfeydd amser penodol. Gweler yr adran 
Atgyweiriadau ym mhellach yn y llawlyfr hwn am fwy 
o wybodaeth.

Lletywyr
Mae gennych hawl i gadw lletywyr, oni bai bod hyn 
yn arwain at ormod o bobl yn eich tŷ. Bydd lletywr 
yn rhannu eich cartref fel aelod o’ch aelwyd. Rhaid 
i chi roi gwybod i ni os oes unrhyw letywr yn aros 
gyda chi.

Tanosod
Gallwch hefyd danosod rhan o’ch tŷ, ond rhaid 
i chi gael ein caniatâd ysgrifenedig yn gyntaf 
(ysgrifennwch at eich Cydlynydd Cymdogaeth). Os 
byddwch yn tanosod eich tŷ cyfan, rydych mewn 
perygl o golli eich hawl i’ch cartref.

Gorlenwi
Gallwch gael eich erlyn am orlenwi eich tŷ yn unol 
â’r Ddeddf Tai 1985. Gall hyn ddigwydd os oes 
gennych fwy na’r nifer o bobl a ganiateir yn cysgu 
yn eich cartref.

Mae’r nifer a ganiateir wedi ei nodi ar eich 
cytundeb tenantiaeth. Siaradwch â’ch Cydlynydd 
Cymdogaeth os nad ydych yn sicr o hyn neu os yw 
eich sefyllfa yn newid.

Olyniaeth
Olyniaeth yw pasio’r denantiaeth ymlaen i 
unigolyn arall sy’n byw yn yr eiddo.
Pan fyddwch chi’n marw, gall eich tenantiaeth gael 
ei basio i’ch gŵr, gwraig, partner neu unrhyw aelod 
arall o’r teulu dros 18 oed sydd wedi bod yn byw 
gyda chi am o leiaf 12 mis.
Am fwy o wybodaeth ar olyniaeth, cysylltwch â’ch 
Cydlynydd Cymdogaeth.
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Beth yr ydym yn ei ddisgwyl 

Pan fyddwch chi’n dod yn denant Cartrefi Conwy, 
disgwyliwn i chi ein caniatáu i mewn i’ch cartref. 
Rydym angen cynnal archwiliadau, atgyweiriadau, 
gwelliannau a chynnal a chadw.

Yn ôl y gyfraith, fel eich  
landlord, rhaid i ni roi gwasanaeth 

i’ch cyfarpar nwy ac olew  
bob blwyddyn.

Os nad ydych yn rhoi mynediad i ni, byddwn yn 
dechrau achos llys yn eich erbyn.

Er mwyn eich cadw’n ddiogel yn eich cartref, 
byddwn yn gwirio’r canlynol:

Bob blwyddyn  Boeler nwy neu olew

    Synwyryddion mwg

    Offer arbenigol

Bob 5 mlynedd  Trydan yn eich cartref

 

Beth allwch chi ei 
ddisgwyl gennym ni  

Gwasanaethau cwsmeriaid
Ein Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid yw 
eich pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer unrhyw 
ymholiad.

Gallwch gysylltu â ni drwy ffonio

0300 124 0040

Dydd Llun i ddydd Iau: 9:00yb tan 4:45yh

Dydd Gwener: 9:00yb tan 4:30yp NEU

Unrhyw adeg os oes argyfwng

Ar-lein ar www.mycartrefi.org

Anfonwch e-bost ar unrhyw adeg:

ymholiadau@cartreficonwy.org

Ni fydd galwadau yn costio mwy na 
galwadau i rifau daearyddol (01 a 02) os 
yw hyn wedi’i gynnwys yn eich cynllun 
munudau a gostyngiadau. Mae galwadau 
o linellau tir fel arfer rhwng 2c a 10c y 
munud; mae galwadau o ffonau symudol 
fel arfer rhwng 10c a 40c y munud. 
Gwiriwch gyda’ch darparwr rhwydwaith 
am eich costau galwadau.
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