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Os oes angen y Llawlyfr Trwsio arnoch mewn ieithoedd neu fformatau 
eraill, gan gynnwys Saesneg, Braille, ffontiau mawr neu ar CD neu 
dâp, bydd ar gael os gofynnwch amdano. Gallwch hefyd ddefnyddio’n 
Gwasanaeth Llinell Iaith i siarad â rhywun yn eich dewis iaith. 
Cysylltwch â Newydd ar 0303 040 1998 a gofynnwch am y Llinell Iaith.

Sut i roi gwybod am bethau i’w trwsio       

• Ffoniwch ni ar 0303 040 1998 (24 awr y dydd). Os byddwch yn ffonio’r 
rhif hwn y tu allan i oriau swyddfa arferol, byddwch yn rhoi gwybod 
yn syth i’n contractwyr am eich argyfwng trwsio.                         

• Ewch i’n gwefan www.newydd.co.uk a chliciwch ar logo HouseCall ar y 
dudalen ‘Rhoi Gwybod am Waith Trwsio’ (peidiwch â defnyddio hwn ar 
gyfer argyfwng).

• Yn bersonol yn unrhyw un o’n swyddfeydd neu ganolfannau cymunedol.
• Tecstiwch REPAIR a’ch problem i 07539 115 115. 

Cyfarpar pwysig        

Nodwch ble mae’r cyfarpar pwysig yn eich cartref. Llenwch y tabl hwn er 
mwyn cyfeirio ato yn y dyfodol.          

Cyfarpar pwysig  Ble mae e? 

Tap cau’r prif gyflenwad dŵr y tu mewn  
i’ch cartref

Uned defnyddwyr a switsh tripio  
(blwch ffiwsiau)

Tap cyflenwad nwy  

Boeler gwres canolog   

Tanc storio dŵr oer 

Tanc dŵr poeth 

Am gyngor ar ofalu am eich cartref, trowch at yr  
adran Awgrymiadau Defnyddiol (t71). 
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Cyflwyniad

Lluniwyd y canllaw trwsio hwn i denantiaid i roi cyngor cyffredinol ar 
wneud gwaith trwsio.     

Cysylltwch â ni ar 0303 040 1998 am arweiniad os byddwch yn ansicr.

Blaenoriaethau trwsio

Argyfyngau trwsio        
Trowch at yr adran Argyfyngau (t7) ar 
gyfer delio â gollyngiadau nwy neu ddŵr, 
neu golli pŵer trydanol.              

Diffinnir argyfwng fel rhywbeth na allech 
fod wedi’i ragweld ac yn rhywbeth a allai 
achosi perygl i iechyd a diogelwch y tenantiaid, neu ddifrod a distryw 
difrifol i eiddo. Fel arfer, bydd contractwyr sy’n cael eu galw allan mewn 
argyfwng yn diogelu’r broblem er mwyn ei thrwsio’n llawn ac yn briodol 
yn ystod oriau gwaith arferol. Mae’r mathau o waith sy’n eu cael allan yn 
cynnwys:        

• Toeon sy’n gollwng yn ddifrifol
• Peipiau wedi byrstio
• Draeniau wedi’u blocio
• Eich unig doiled wedi’i flocio
• Colli pŵer neu olau trydan        
• Colli nwy   
• Colli gwres mewn tywydd oer pan nad oes unrhyw fath arall o wres ar 

gael          
• Colli gwresogydd troch os hwn yw’r unig beth sy’n darparu dŵr poeth

Rydym yn cydnabod y bydd angen i bensiynwyr a thenantiaid sy’n agored i 
niwed gael eu hystyried yn arbennig mewn amgylchiadau penodol.                        

Os bydd contractwr yn cael ei alw allan i drwsio rhywbeth mewn argyfwng 
pan nad oes argyfwng trwsio wedi’i gyfiawnhau, mae’n bosibl y bydd rhaid 
ichi dalu’r holl gostau dan sylw. 

Bydd gwaith trwsio mewn argyfwng yn cael ei wneud ymhen 24 awr.
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Argyfyngau trwsio y tu allan i oriau swyddfa
Mae swyddfa Newydd ar agor ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9.00am a 
5.00pm. Y tu hwnt i’r oriau hyn, byddwn yn ymateb i argyfyngau trwsio yn unig. 
Ceir rhestr o argyfyngau trwsio nodweddiadol ar dudalen 3 i roi syniad i chi.

I roi gwybod am argyfwng trwsio y tu allan i oriau swyddfa, dylech ein ffonio ar 
0303 040 1998 yn y modd arferol, wedyn dilyn y system ddewislen a bydd eich 
galwad yn cael ei chyfeirio’n syth at un o’n contractwyr y tu allan i oriau.                                 

Ni ddylech ddefnyddio gwefan Newydd i roi gwybod am argyfwng trwsio.               

Ein nod wrth ddelio ag argyfwng trwsio y tu allan i oriau yw sicrhau bod y 
broblem yn cael ei diogelu yn y lle cyntaf. Mewn rhai achosion, bydd yn 
bosibl trwsio’r peth yn llawn a chwblhau’r gwaith yn ystod yr ymweliad 
cyntaf, ond efallai bydd rhaid i’n contractwyr ddiogelu’r broblem ac yna 
dychwelyd i’w thrwsio yn ystod oriau gwaith arferol.    

Cofiwch y byddwch yn gorfod talu’r gost ‘galw allan’ ac efallai cost y trwsio 
os byddwch yn rhoi gwybodaeth anghywir yn fwriadol i’n contractwyr ac os 
ystyrir yn y pen draw nad argyfwng oedd y gwaith trwsio.                                                   

Gwaith trwsio brys
Gwaith trwsio yw hwn sy’n effeithio’n sylweddol ar eich cyfforddusrwydd 
neu’ch cyfleustra. Mewn rhai amgylchiadau, gellid trin y gwaith hwn fel 
argyfwng. Mae’r rhestr yn cynnwys:     

• Colli pŵer neu olau trydanol yn rhannol   
• Pŵer, soced golau neu osodiad trydanol anniogel                                   
• Colli cyflenwad dŵr neu nwy yn rhannol
• Colli gwres lle neu wres dŵr yn llwyr neu’n rhannol
• Draeniau wedi’u blocio neu’n gollwng, neu stac carthion  
• Toiled wedi’i flocio neu’n gwrthod fflysio 
• Sinc, bath neu fasn wedi’i flocio   
• Tap sy’n gwrthod troi    
• Gollyngiad o beipen, tanc neu seston ddŵr neu wres
• To’n gollwng 
• Clo, drws neu ffenestr allanol anniogel 
• Canllaw grisiau rhydd neu wedi datgysylltu        
• Tu uchaf gris neu lawr coed wedi pydru                             
• Ffôn mynediad drws yn gwrthod gweithio
• Ffan echdynnu’n gwrthod gweithio mewn cegin neu ystafell ymolchi 

heb unrhyw fodd arall o’i hawyru.
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Bydd gwaith trwsio brys yn cael ei gwblhau ymhen 7 diwrnod. Efallai byddwch 
chi’n gallu hawlio iawndal os byddwn yn methu â gwneud gwaith trwsio brys 
neu argyfwng mewn pryd ar ôl ail gais i wneud hynny. Ni fydd hyn yn berthnasol 
os nad oeddem yn gallu cael i mewn i’ch cartref i wneud y gwaith, nac ar gyfer 
tasgau arbennig o ddrud. Gofynnwch inni am gopi o’n polisi iawndal.                              

Gwaith trwsio arferol
Gwaith trwsio yw hwn a llai o frys amdano, sy’n gallu aros ychydig (hyd 
at 28 diwrnod) cyn cael sylw. Mae’n cynnwys mân broblemau gyda 
thoiledau, bath, sinciau, drysau neu ffenestri’n cydio, trwsio plastr, 
bricwaith, a gwaith trwsio mewnol ac allanol arall nad oes brys amdano.                      

Gwaith cynnal a chadw wedi’i gynllunio 
Os oes modd cynllunio gwaith cynnal a chadw ymlaen llaw, gallwn drefnu ei 
wneud ar grŵp o gartrefi ar yr un pryd, er mwyn cadw’r costau i lawr. Bydd 
hyn yn cynnwys gwaith i’ch cartref i’w gadw mewn cyflwr da, ac i sicrhau 
ei fod yn llety diogel i chi a’ch teulu. Mae’r enghreifftiau’n cynnwys peintio 
allanol, trwsio drysau a ffenestri i’w paratoi ar gyfer eu peintio, newid 
boeleri, trin gwres canolog a theclynnau nwy bob blwyddyn, ac archwilio a 
phrofi’r teclynnau sy’n cael eu darparu gennym.                             

Byddwn ni neu’r contractwr yn cysylltu â chi ymlaen llaw i wneud unrhyw 
arolygon a all fod yn ofynnol cyn i’r gwaith ddechrau.                                            

Pwy sy’n gyfrifol am waith trwsio?
Am mai ni yw’ch landlord, mae gennym ddyletswydd gyfreithiol i wneud gwaith 
trwsio penodol pan fydd ei angen. Wrth i’r gyfraith newid, efallai hefyd y bydd 
cyfrifoldeb am waith trwsio penodol yn newid. O ganlyniad, efallai y byddwn 
wedi trwsio rhai pethau yn y gorffennol ond, oherwydd newidiadau yn y gyfraith, 
mae’n bosibl mai chi sy’n gyfrifol am eu trwsio erbyn hyn, neu i’r gwrthwyneb.  

Wrth i amser fynd heibio, disgwyliwn y bydd y draul arferol yn digwydd 
i’ch cartref. Fodd bynnag, os bydd angen trwsio rhywbeth yn eich cartref 
oherwydd esgeulustod neu ddifrod naill ai gennych chi neu’ch ffrindiau 
neu’ch teulu, byddwn yn disgwyl ichi wneud unrhyw waith trwsio 
angenrheidiol. Os bydd angen trwsio rhywbeth oherwydd eich esgeulustod 
neu’ch difrod chi, mae’n bosibl y byddwn yn rhoi rhybudd ichi wneud y 
gwaith, ac weithiau efallai byddwn yn ei drwsio ar eich rhan ac yna’n codi’r 
gost arnoch chi. Fodd bynnag, ar rai adegau, efallai byddwn yn trwsio 
rhywbeth heb fod yn gyffredinol gyfrifol amdano. Bydd hyn fel arfer yn 
dibynnu ar eich amgylchiadau, a’r enw ar hwn yw gwaith trwsio dewisol.
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Yn yr adrannau isod, nodir pa waith trwsio rydyn ni’n gyfrifol amdano, a 
pha waith rydych chi’n gyfrifol amdano. Ceir hefyd tabl o gyfrifoldebau. Os 
byddwch yn ansicr o hyd pwy sy’n gyfrifol am waith trwsio penodol, holwch 
ni, gan ddefnyddio’r rhif arferol ar gyfer rhoi gwybod am waith trwsio.

Rydym oll yn gyfrifol am yr amgylchedd felly peidiwch â rhoi paent, olew na 
phetrol yn y draeniau na gadael sbwriel na gwydr wedi torri ar hyd y lle.

Eich cyfrifoldebau chi
Rydych yn gyfrifol am gadw’ch cartref mewn cyflwr rhesymol, ceisio 
datrys mân broblemau ac yswirio cynnwys eich cartref. Darllenwch yr 
adran Awgrymiadau Defnyddiol (t71).  

Mae disgwyl ichi gymryd rhagofalon rhesymol i atal difrod i’r eiddo gan 
dân, rhew, peipiau dŵr yn byrstio neu ddraeniau a sinciau wedi’u blocio.                         

Dibynnwn arnoch i roi gwybod ar unwaith am unrhyw ddiffygion ac i adael 
ein contractwyr i mewn er mwyn trwsio’r broblem cyn pen yr amserlenni 
rydym wedi cytuno arnynt.                 

Yn olaf, cofiwch y bydd rhywun arall yn symud i’ch cartref os byddwch yn 
penderfynu gadael rywbryd. Sicrhewch fod yr eiddo’n lân, yn daclus, ac 
wedi’i addurno’n rhesymol a bod eich holl bethau personol diangen wedi’u 
clirio, gan gynnwys unrhyw beth yn y llofft.                          

Ein rhwymedigaethau ni
Mae’n rhaid inni gadw strwythur eich cartref a’i du allan mewn cyflwr da, 
yn ogystal â’r adeilad y mae ynddo.                       

Ymrwymwn hefyd i gadw’r gosodiadau ar gyfer cyflenwi dŵr, nwy a 
thrydan, ar gyfer glanweithdra ac i wresogi ystafelloedd a dŵr, mewn 
cyflwr da ac yn gweithio’n iawn.

Yn achos fflatiau a fflatiau deulawr, byddwn yn cymryd gofal rhesymol 
i gadw mynedfeydd, cynteddau, grisiau, lifftiau, coridorau, llithrennau 
sbwriel ac unrhyw fannau cymunedol eraill mewn cyflwr rhesymol. 

Trowch at y siart cyfrifoldebau am drwsio (t8) am fanylion pellach gwaith 
trwsio penodol.

Fandaliaeth neu graffiti
Dywedwch wrthym yn gyflym os byddwch yn gwybod am unrhyw 
fandaliaeth. Peidiwch â thybio y bydd rhywun arall yn rhoi gwybod 
amdani. Byddwn yn erlyn fandaliaid pan fydd tyst, i roi esiampl i eraill, 
ac i sicrhau nad yw arian rhent yn cael ei ddefnyddio i drwsio ardaloedd 
wedi’u fandaleiddio. Mae angen eich help arnom i rwystro fandaliaid.



www.newydd.co.uk7

Llawlyfr Trwsio 

Argyfyngau

Tân  
• Deialwch 999. Ewch â phawb allan a 

pheidiwch â mynd yn ôl am unrhyw reswm     
• Caewch bob drws a ffenestr 
• Rhybuddiwch eich cymdogion os gallai 

unrhyw un ohonynt fod mewn perygl

Os byddwch yn arogli nwy
• Agorwch y drysau a’r ffenestri i gael gwared ar y nwy
• Edrychwch i weld a ydy’r nwy wedi’i adael ymlaen heb ei gynnau, neu a 

ydy’r fflam beilot wedi diffodd. Os felly, diffoddwch y teclyn, a pheidiwch 
â cheisio ei ailgynnau nes bod pob arogl nwy wedi mynd o’r eiddo              

• Os na ellir atal y nwy rhag gollwng drwy ddiffodd teclyn, neu os ydych 
yn ansicr a ydych wedi’i atal, diffoddwch y prif gyflenwad nwy wrth y 
mesurydd a ffoniwch y gwasanaeth argyfwng nwy ar unwaith –  
Grid Cenedlaethol 0800 111 999 

• Peidiwch â throi unrhyw switshis trydanol ymlaen na’u diffodd       
• Peidiwch â defnyddio cloch y drws         
• Peidiwch ag ysmygu
• Peidiwch â defnyddio matsis na fflamau noeth 

Peipen wedi byrstio neu’n gollwng 
• Diffoddwch y dŵr wrth y prif gyflenwad. 

Trowch at yr adran Awgrymiadau 
Defnyddiol (t73). 

• Os effeithiwyd ar y trydan, diffoddwch y 
trydan wrth yr uned defnyddwyr. Trowch 
at yr Awgrymiadau Defnyddiol am ragor o 
gyngor (t73). 

• Ffoniwch Newydd ar 0303 040 1998. 

Colli trydan        
• Os effeithiwyd hefyd ar eich cymdogion, ffoniwch eich cwmni trydan 

(edrychwch ar eich bil trydan i gael y rhif). Fel arall, trowch at ein 
hadran Awgrymiadau Defnyddiol (t75). 

• Os bydd y broblem yn parhau ar ôl dilyn y cyngor yn yr Awgrymiadau 
Defnyddiol (t75), ffoniwch ein gwasanaeth trwsio (t1).
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Pwy sy’n gyfrifol am waith trwsio? 
Gwaith trwsio  Sylw Newydd Tenant
Darnau gosod 
a gosodiadau 
ystafell ymolchi  

Heblaw seddi toiled, cabinetau ystafell 
ymolchi, drychau, llenni cawod, rheiliau 
tywelion a dalwyr papur toiled 

4

Bath Heblaw dadflocio peipiau gwastraff 4

Gwaith saer Gwaith saer cyffredinol heblaw pan 
fydd y broblem oherwydd difrod gan y 
tenant neu newidiadau gan y tenant 

4

Cadwynau a 
phlygiau

Ar fasn, bath neu sinc           4

Simneiau 4

Ardaloedd 
cymunedol

Ardaloedd cymunedol dan do i 
fflatiau a chynlluniau gwarchod  

4

Addurno (allanol) 4

Addurno  
(mewnol) 

Heblaw pan achoswyd y difrod gan 
ddiffyg strwythurol. Y landlord sy’n 
gyfrifol am ardaloedd cymunedol 
mewn fflatiau a chynlluniau gwarchod 

4

Offer domestig Fel poptai, oergelloedd, peiriannau 
golchi dillad, peiriannau golchi llestri 

4

Ffrâm drws 4

Drysau Mewnol ac allanol, gan gynnwys 
fframiau, colfachau, cilbyst, trothwyon,  
bocsys llythyrau a handlenni

4

Ffensys a gatiau Wedi’u gosod gan Newydd 4

Gratiau a fframiau 
tân 

Wedi’u gosod gan Newydd 4

Darnau gosod a 
gosodiadau 

Fel bachau cot, llenni, rheiliau 
llenni 

4

Estyll   4

Gorchudd llawr Gan gynnwys addasu drysau i 
wneud lle i garpedi  

4

Clo drws y ffrynt Heblaw cloeon i ddrysau cymunedol 4

Garejis 4

Cynnal a chadw 
gerddi 

Ardaloedd cymunedol ar ystadau a 
chynlluniau gwarchod  

4

Nwy Trin yn flynyddol foeleri nwy ac offer 
nwy arall a osodwyd gan Newydd

4

Gwydr Os oes rhywun wedi torri i mewn, rhaid 
ichi gael rhif trosedd gan yr heddlu  

4

Basnau ymolchi Heblaw rhwystrau a achoswyd gan 
y tenant neu ei ymwelwyr

4
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Gwaith trwsio  Sylw Newydd Tenant
Gwres Gan gynnwys gwresogyddion stôr 

a thanau trydan wedi’u gosod. 
Heblaw diferu rheiddiaduron  

4

Gwresogyddion 
dŵr poeth           

Gan gynnwys siacedi silindr 4

Gwresogyddion troch 4

Plâu Gan forgrug, cacwn, gwenyn, chwilod 
duon, llygod, llygod mawr, pycs 

4

Cloeon drws mewnol 4

Unedau cegin Heblaw offer domestig (poptai, 
oergelloedd, rhewgelloedd, poptai 
ping, tostwyr etc)  

4

Wynebau gweithio 
cegin

4

Gosodiadau golau Heblaw bylbiau golau, switshis 
pylu, ffiwsiau, tiwbiau fflwroleuol a 
chychwynwyr 

4

Cloeon o unrhyw 
fath

Heblaw cloeon ar ddrysau 
cymunedol

4

Colli allweddi 
drws y ffrynt neu 
ddrws y cefn 

Gan gynnwys trwsio i orfodi’ch 
ffordd i mewn os cewch eich cloi 
allan  

4

Llwybrau Gan gynnwys grisiau, llwybrau troed 
a rampiau

4

Plastro 4

Gwaith trwsio 
gan blymwr a 
gollyngiadau 

Heblaw peiriannau golchi, 
peiriannau golchi llestri a diferu 
rheiddiaduron 

4

Cynteddau Heblaw gwydr 4

Ailgynnau fflamau 
peilot 

Gan gynnwys ailosod rhaglenwyr 
neu reolaethau gwres

4

Ailosod wasieri 
tapiau

4

Cawodydd Heblaw llenni a rheiliau 4

Unedau sinc Heblaw dadflocio 4

Bordiau wal 4

Grisiau 4

Switshis a socedi  Heblaw switshis pylu  4

Pwyntiau ffôn   4

Erial teledu, socedi, 
dysglau lloeren            

Heblaw rhai cymunedol 4

Lein ddillad             Heblaw rhai cymunedol 4

Rhwystrau gwastraff            Gan gynnwys basn, bath, toiled 4

Seddi toiled            4

Ffenestri Gan gynnwys siliau, cliciedau, 
cortynnau ffenestr a fframiau

4
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Gwelliannau a newidiadau  

Cyn ichi wneud unrhyw newidiadau 
yn eich cartref, rhaid ichi 
ysgrifennu atom i gael caniatâd.

Rhaid inni sicrhau nad yw’ch cartref 
yn cael ei ddifrodi na’i wneud yn 
beryglus. Weithiau, bydd rhaid hefyd ichi gael Caniatâd Cynllunio neu 
Gymeradwyaeth Rheoliadau Adeiladu gan yr awdurdod lleol. Newid yw 
unrhyw beth sy’n ychwanegol neu’n newid i’r eiddo neu ei gyflenwad nwy, 
trydan neu ddŵr.             

Dyma enghreifftiau o’r newidiadau mwyaf cyffredin:

• Symud/cael gwared ar unedau neu ddrysau gosod

• Addasu’r gwres canolog        

• Gosod peiriannau golchi neu offer eraill i mewn

• Adeiladu patio 

• Dymchwel waliau     

• Gwydro dwbl   

• Gosod tân nwy neu adeiladu lle tân nodwedd 

• Cau cynteddau     

• Estyniadau

• Ffensys ychwanegol 

• Dysglau lloeren  

• Gosod gwahanol switshis golau     

• Ychwanegu neu symud pwyntiau trydan

Rhaid i bob gwaith trydanol gael ei wneud gan drydanwr cymwysedig o 
dan Ran L o ofynion y Rheoliadau Adeiladu, a rhaid cyflenwi tystysgrif 
diogelwch. Ni fydd eich rhent yn cynyddu o ganlyniad i unrhyw welliannau a 
wnewch, ond chi fydd yn gyfrifol am unrhyw waith trwsio. Os na fyddwch yn 
cael caniatâd, efallai bydd rhaid ichi dalu am drwsio neu adfer eich cartref.                                                 

Pan ddaw’ch tenantiaeth i ben, efallai byddwch yn gymwys am iawndal, 
wedi tynnu lwfans ar gyfer dibrisiad, am welliant neu newid a wnaethoch 
ar ôl 1 Ebrill 1994. Mae’n bwysig nodi ei bod yn rhaid eich bod wedi cael 
caniatâd ysgrifenedig gennym cyn gwneud unrhyw waith. Cysylltwch â ni i 
gael gwybod rhagor.                                           
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Rheoli ansawdd 

Byddwn yn arolygu cyfran o dasgau trwsio pan fyddant wedi’u cwblhau, ac 
yn cyfarwyddo’r contractwr i gywiro unrhyw waith heb ei orffen neu waith 
o ansawdd gwael.

Gallwch ein helpu i gyrraedd y safon uchaf drwy ddychwelyd unrhyw 
holiadur boddhad sy’n cael ei anfon atoch. Fel arall, gallwch ofyn am 
arolygiad o waith trwsio os teimlwch ei fod o safon annerbyniol, drwy 
ffonio Newydd ar 0303 040 1998. 

Mae’ch barn yn cyfrif ac mae’n ein helpu i wella’n gwasanaeth.

Cod ymddygiad 

Gofynnwn fod contractwyr yn sicrhau bod gwaith yn cael ei wneud gan 
aflonyddu cyn lleied â phosibl ar y tenantiaid. Mae gofyn iddynt:     

• Gyflwyno eu hunain i’r tenant a dangos prawf adnabod. Mae croeso ichi 
ofyn am gael ei weld

• Egluro natur a diben y gwaith              
• Ymddwyn yn briodol ac yn broffesiynol drwy’r amser, peidio ag ysmygu, 

rhegi na chwarae radios 
• Bod yn ofalus o gartref ac eiddo’r tenant a’u diogelu drwy’r amser rhag 

llwch, paent etc                  
• Cadw cartref y tenant yn ddiogel drwy’r amser
• Cadw’r holl ddeunyddiau ac offer a ddefnyddir ar y safle yn ddiogel 

drwy’r amser i osgoi perygl i denantiaid ac ymwelwyr
• Ailgysylltu a phrofi gwasanaethau fel dŵr, nwy a thrydan ar ddiwedd 

pob diwrnod gwaith          
• Clirio unrhyw sbwriel a ddaw o waith o’r eiddo, o’r ardd ac ardaloedd 

eraill y tu allan i’r eiddo                 
• Cywiro unrhyw ddifrod i addurniadau 
• Cydymffurfio â deddfwriaeth iechyd a diogelwch a chodau ymarfer 

perthnasol
• Cydymffurfio â’n polisi cydraddoldeb ac amrywiaeth      
• Os oes gwaith mawr yn digwydd, cytuno ar y carpedi, dodrefn sy’n cael 

eu gwaredu etc, a’u cyflwr, cyn i’r gwaith ddechrau              
• Trosglwyddo gofynion arbennig tenantiaid/manylion eiriolwyr i’r 

contractwyr.                    
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Pryderon a chwynion 

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu 
gwasanaethau rhagorol i’n tenantiaid. 
Fodd bynnag, os credwch inni fethu â 
gwneud hyn, dylech roi gwybod inni cyn 
gynted â phosibl drwy gysylltu ag unrhyw 
aelod o staff yn bersonol, dros y ffôn, 
drwy lythyr neu drwy e-bost yn complaints@newydd.co.uk. 

Byddwn bob amser yn ceisio datrys cwynion cyn gynted ag y byddwch yn 
dweud wrthym ond weithiau ni fydd hyn yn bosibl. Os byddwch chi neu’r 
aelod o staff sy’n delio â chi’n credu y byddai’n well delio â’ch cwyn yn 
ffurfiol, byddwn yn ymateb yn unol â’n polisi pryderon a chwynion. Mae 
hwn ar gael yn ein swyddfa neu ganolfannau cymunedol, ar ein gwefan 
sef www.newydd.co.uk neu ar gais i unrhyw aelod o staff. Ar ein gwefan 
hefyd, mae ffurflen y cewch ddewis ei defnyddio wrth wneud eich cwyn 
ond nid oes angen gwneud cwynion ffurfiol hyd yn oed yn ysgrifenedig.                         

Byddwn yn cydnabod pob cwyn ffurfiol ymhen tri diwrnod gwaith i roi 
gwybod ichi sut byddwn yn ymchwilio i’ch cwyn ac anelwn at ymateb i bob 
cwyn ymhen deg diwrnod gwaith. Os bydd angen rhagor o amser arnom, 
byddwn yn egluro pam a phryd y byddwn yn gallu ymateb i chi.      

Os nad ydych am roi gwybod am eich pryderon neu gwynion yn syth i ni neu 
os ydych yn anfodlon ar ein hymateb i’ch cwyn, gallwch gyfeirio’r mater at 
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn y cyfeiriad canlynol:

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 
1 Ffordd yr Hen Gae  
Pencoed  CF35 5LJ

Rhif ffôn:  0845 601 0987 
E-bost:   ask@ombudsman-wales.org.uk 
Gwefan: www.ombudsman-wales.org.uk

Efallai hefyd y byddwch yn penderfynu cymryd cyngor annibynnol wrth 
wneud cwyn ac efallai bydd eich canolfan Cyngor ar Bopeth leol yn gallu’ch 
cynghori rhywfaint. 

Pan fyddwn yn ymdrin â’ch cwyn, byddwn yn ystyried a ddylid eich digolledu 
am unrhyw golled ariannol am ein bod wedi methu â darparu gwasanaeth i’r 
safon ofynnol. Fel y gwelwn yn ddoeth, gallwn hefyd wneud taliadau ewyllys da 
i gydnabod yr anghyfleustra neu’r gofid y gallem fod wedi’u hachosi i chi.
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BATh

Diagram 1

Panel pen 

Panel ochr 

Teils wal neu gefnfwrdd 

Sêl 

 
Plwg i’r trap a’r  
bibell wastraff

Gwaith plymwr
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Gwaith plymwr

Cyn ichi gysylltu â ni: 

Mae dŵr y bath/basn yn 
gollwng      
• Os yw’r dŵr yn agos at 

drydan, peidiwch â chyffwrdd 
ag ef. 
Diffoddwch y trydan wrth brif 
switsh yr uned defnyddwyr. 

• Peidiwch â gadael i’r dŵr 
achosi rhagor o ddifrod.

Mae’r bath/basn wedi’i 
flocio 
• Allwch chi glirio’r rhwystr ar 

eich pen eich hun? (trowch at 
yr Awgrymiadau Defnyddiol).

Mae’r bath/basn wedi’i 
ddifrodi/wedi torri

Mae panel y bath yn rhydd

Llawlyfr Trwsio

Pan fyddwch yn cysylltu â ni, 
rhowch wybod inni: 

• A ydy hyn yn effeithio ar y trydan?
• O ble mae’n gollwng? (bath neu 

fasn) 
• Ar beth mae’n effeithio? (trap/

peipen wastraff, peipen neu dap. 
Edrychwch ar y diagramau) 

• Os yw’n effeithio ar beipiau, ai’r 
beipen cyflenwi dŵr poeth neu 
ddŵr oer sydd dan sylw, neu’r 
trap gwastraff? 
 

• Beth sydd wedi’i flocio? (bath neu 
fasn) 

• Beth achosodd y rhwystr? 

• Beth sydd wedi’i ddifrodi? (bath 
neu fasn) 

• O beth mae’r darn dan sylw wedi’i 
wneud? 
(metel, plastig neu dsieini etc) 

• Os effeithiwyd ar banel y bath, 
pa banel (panel ochr neu banel 
pen) ac o beth mae wedi’i wneud 
(caledfwrdd neu blastig)?

• Oes angen cael un newydd yn ei le 
neu ei ailosod?  

• Ar ba banel bath yr effeithiwyd? 
(y panel ochr neu’r panel pen)

• O beth mae wedi’i wneud? 
(caledfwrdd neu blastig)  

Diagram 1
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BASNAU

Teils wal neu gefnfwrdd  

Sêl 

Gorlif   

Pedestal 

Plwc rheoli gwastraff

Plwg gwastraff codi 

TAPIAU

Tap piler modern            

Tap piler gwddf uchel

Tap piler safonol 

Tap lifer 

Tap cymysgydd

Tap bib 

Tap uwch  

Diagram 2

Diagram 3

Diagram 6

Diagram 7

Diagram 8

Diagram 9

Diagram 10

Diagram 4

Diagram 5

Gwaith plymwr
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Gwaith plymwr 

Cyn ichi gysylltu â ni: 
 
 
 
Mae teils wal wedi’u difrodi     

Mae’r sêl wedi mynd o 
gwmpas y bath    

Mae’r sêl wedi mynd o 
gwmpas y basn

Mae tap y bath yn diferu

Mae tap y basn yn diferu

Mae’r basn yn rhydd

Mae tap yn rhydd

Pan fyddwch yn cysylltu â ni, 
rhowch wybod inni:

• Ble mae’r teils? 
• Ydyn nhw’n rhydd, wedi torri neu 

wedi’u difrodi? 
• Ar sawl un yr effeithiwyd?
• Pa faint a lliw ydyn nhw? 

• Sut ddigwyddodd hyn? 

• Pa fath o dap yw hwn? 

• Pa fath o dap yw hwn?  

• Oes bracedi’n rhydd neu wedi 
torri?

• Ydy’r basn yn rhydd ar ei fracedi?
• Ydy’r pedestal wedi torri? 

• Tap bath neu fasn?
• Pa fath o dap? 

Diagram 2

Diagram 7

Diagram 8

Diagram 9

Diagram 10
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Toiled

Diagram 11

Gwaith plymwr

Gorlif   

Seston 

Peipen fflysio

Peipen gyflenwi

Padell

Pibell garthion

Uniad y bibell garthion
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Gwaith plymwr 

Cyn ichi gysylltu â ni:  

Mae’r toiled yn gollwng 
• Ceisiwch atal y dŵr ac unrhyw 

ddifrod a achosir ganddo.  
• Os yw’n ddifrifol, diffoddwch 

y dŵr wrth y tap cau a’r 
llifddorau o’r tanc dŵr oer. 
Agorwch bob tap i ddraenio 
dŵr o’r system. Diffoddwch y 
gwresogyddion yr effeithiwyd 
arnynt.

Mae’r toiled yn gwrthod fflysio
• Ydy’r awdurdod dŵr wedi 

dweud y byddai’r dŵr yn cael 
ei ddiffodd? 

• Gallwch ddefnyddio bwced o 
ddŵr oer i’w fflysio nes bod y 
broblem wedi’i datrys. 

• Os nad yw’r seston yn llenwi, 
codwch y caead i weld a 
oes unrhyw beth yn atal yr 
arnofyn. Ceisiwch symud yr 
arnofyn i fyny ac i lawr i weld 
a fydd yn llenwi.

Mae’r gorlif yn rhedeg  
• Fel ateb dros dro, clymwch yr 

arnofyn yn y safle i fyny, gan 
gau’r bêl-falf felly (darllenwch 
yr Awgrymiadau Defnyddiol am 
gymorth). 

Mae’r toiled yn rhydd

Pan fyddwch yn cysylltu â ni, 
rhowch wybod inni:

• O ble mae’n gollwng? (padell, 
seston, gorlif, peipen gyflenwi, 
peipen fflysio neu beipen wastraff 
neu uniad y beipen. Trowch at y 
diagramau gyferbyn)

• Os yw’r seston yn gollwng, ai 
seston lefel uchel neu isel yw hi?   
(Trowch at y diagramau ar 
dudalen 19) 

• Ydy’r rhan dan sylw yn rhydd, 
wedi cracio neu wedi torri?  

• Ai hwn yw’ch unig doiled?
• Ai toiled lliw neu doiled gwyn yw e?

• Ydy’r handlen neu’r gadwyn yn 
symud yn iawn? 

• Ydy’r arnofyn yn dal i weithio?

• Ydy’r gorlif yn rhedeg y tu allan?
• Ydy’r seston yn fflysio? 
• Ydy’r arnofyn yn gweithio?
• Ydy’r gorlif yn rhedeg yn barhaus?

• Ydy’r badell neu’r beipen wedi 
torri?
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SESTON  

Gorlif   

Arnofyn

Seiffon

Handlen 
fflysio 

Pêl-falf   

TAP CYMYSGYDD BATh / CAWOD

Diagram 12

Diagram 13

Gwaith plymwr
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Gwaith plymwr

Cyn ichi gysylltu â ni: 

Mae’r toiled yn gollwng
• Rhowch gynnig ar ei 

ddadflocio eich hun drwy 
dynnu’r gormodedd dŵr i 
bowlen, a defnyddio brws 
toiled neu gap sugno (heb 
wasier neu ddisg metel).
(Darllenwch yr Awgrymiadau 
Defnyddiol am gymorth)

Mae’r stac carthion wedi 
blocio

Mae’r sêl wedi mynd o 
gwmpas llawr y gawod

Mae llawr y gawod wedi 
torri

Dydy’r gawod ddim yn 
gweithio
• Os eich cawod chi’ch hun yw 

hon, eich cyfrifoldeb chi yw 
hi. 

• Os yw’n gawod drydan, ydy’r 
ffiws wedi chwythu?  

• Oes toriad pŵer yn effeithio 
hefyd ar eich cymdogion? 

Pan fyddwch yn cysylltu â ni, 
rhowch wybod inni:

• Beth achosodd y rhwystr?

 
 

• Ydych chi’n byw mewn tŷ neu 
fflat?

• Os fflat, ar ba lawr ydych chi? 
• Ydy’ch toiled yn achosi’r rhwystr? 

• O beth mae wedi’i wneud? 
(ceramig neu blastig)

• Pa fath o gawod yw hon?  
(trydan neu wedi’i chysylltu 
â’r gwres canolog. Trowch at y 
diagram cawod)  

• Beth sy’n digwydd? (dim dŵr, neu 
ddim ond dŵr poeth neu oer)  

• Oes gennych ddŵr poeth yng 
ngweddill y cartref? 

• Allwch chi weld rhif model neu 
wneuthuriad ar y gawod?  
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CAWOD

Diagram 14

Gwaith plymwr

Pen cawod   

Braich cawod

Botymau rheoli’r 
gawod 

Pibell

Sêl 

Gwastraff

Llawr 
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Gwaith Plymwr

Cyn ichi gysylltu â ni: 

Mae’r gawod wedi’i blocio
• Os calch yw’r broblem, 

defnyddiwch hylif digennu 
sydd ar gael o siop DIY. 

Mae switsh y gawod wedi 
torri

Mae pibell y gawod wedi 
torri

Mae braich y gawod wedi 
torri

Mae’r teils wal wedi’u 
difrodi

Dydy drws y cuddygl ddim 
yn gweithio

Mae llawr y gawod yn 
gollwng

Llawlyfr Trwsio

Pan fyddwch yn cysylltu â ni, 
rhowch wybod inni:

• Beth sy’n achosi’r rhwystr?

• Sut ddigwyddodd? 

• Sut ddigwyddodd?

• Ydy’r teils yn rhydd, wedi torri 
neu wedi’u difrodi?

• Ar sawl un yr effeithiwyd?

• Pa faint a lliw ydyn nhw? 

• Sut ddigwyddodd? 

• A ydy’r drws wedi torri neu’n 
sownd?

• Ydy’r sêl wedi mynd o gwmpas  
y llawr?
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Gwaith plymwr

SYSTEM DDŴR

Gorlifoedd

Boeler 

Dŵr oer    
Dŵr poeth 

Pibell ymgodol

Tanc storio  
dŵr oer 

Silindr dŵr  
poeth

Diagram 15
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Dŵr oer    
Dŵr poeth 

Gwaith plymwr

Cyn ichi gysylltu â ni:  

Mae peipen wedi byrstio
• Os oes dŵr yn agos at 

osodiadau trydanol, 
diffoddwch y trydan 
wrth brif switsh yr uned 
defnyddwyr. (Trowch at yr 
Awgrymiadau Defnyddiol 
tud. 71)

Mae dŵr yn gollwng
• Allwch chi atal y dŵr neu 

ei gadw ar wahân? Ceisiwch 
ddal y dŵr mewn powlen 
neu fwced.   
(Trowch at yr Awgrymiadau 
Defnyddiol tud. 71)     

Mae’r peipiau’n curo
• Addaswch y prif dap cau lle 

daw dŵr i mewn i’r cartref.  

Does dim dŵr oer  
• Ydy hyn yn effeithio ar y 

cymdogion?

• Sicrhewch fod tapiau 
wedi’u diffodd, er nad oes 
dŵr yn dod drwyddynt.

Mae gorlif y tanc storio’n 
rhedeg        

Pan fyddwch yn cysylltu â ni, 
rhowch wybod inni:

• Ydy’r byrst wedi effeithio ar y 
trydan?

• Ydy hyn y tu mewn neu’r tu allan 
i’r adeilad?

• Ydy’r peipiau wedi rhewi? 

 

• Ydy’r beipen, y tanc neu’r silindr 
yn gollwng?

• Ydy hyn yn effeithio ar y trydan?

 
 

• Pa mor aml mae’n digwydd? 

• Oes dŵr oer yn sinc y gegin?         
• Ydy’r peipiau wedi rhewi?

 
 

• Ydy’r gorlif yn rhedeg y tu allan?
• Trowch at yr Awgrymiadau 

Defnyddiol am gyngor  
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BOELER NWY 

Ffliw

Fflam beilot

Golau tanio    

Thermostat 
boeler

Cloc amser

SILINDR DŴR POETh 

Llifddor 

Gwresogydd troch i mewn o’r 
top (trydan) 

Mae gan y silindr siaced 
insiwleiddio fel arfer

Thermostat silindr

Gwresogydd troch i mewn  
o’r gwaelod (trydan) 

Falf draenio dŵr

Diagram 16

Diagram 17

Gwaith Plymwr 
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Gwaith Plymwr 

Cyn ichi gysylltu â ni:  

Does dim dŵr poeth 
• Os system nwy, sicrhewch 

fod rheolydd y cloc amser 
wedi’i osod ar gyfer dŵr 
poeth a bod yr amserydd 
wedi’i osod yn gywir.

• Os system drydan, a oes 
toriad pŵer?  

• Ydy hyn yn effeithio ar y 
cymdogion? 
Os felly, cysylltwch 
â’ch cwmni trydan (Mae 
manylion ar eich bil 
trydan).  

• Os oes mesurydd credyd 
neu arian gennych, a ydych 
wedi rhedeg allan o gredyd? 

Tymheredd dŵr     
• Addaswch y thermostat ar y 

silindr i 55-60°C. 

Pan fyddwch yn cysylltu â ni, 
rhowch wybod inni:

• Beth sy’n cynhesu’r dŵr? (Nwy, 
trydan, neu danwydd solet)  

• Os trydan, a oes cyfleusterau 
trydanol eraill yn gweithio?  

• Ydy rheolyddion y gwres wedi’u 
gosod yn gywir?

• Ydy gwres yr ystafell yn dal i 
weithio?

• Oes gennych fodd arall o gael dŵr 
poeth? (Gwresogydd troch neu 
wresogydd nwy etc) 

• Oes gennych silindr dŵr poeth? 
 

 

• Ydy’r dŵr yn rhy boeth neu’n rhy 
oer?

Diagram 17
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DRWS ALLANOL

Caewr drws 

Estyllen ddrws

Panel gwydr 

Plât llythyrau

Paneli 

Rheilen isaf

Diagram 18

Drysau a ffenestri

Rheilen uchaf 

Ffrâm 

Trothwy   

Astell dywydd 
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Drysau a ffenestri

Cyn ichi gysylltu â ni: 

Mae’r drws yn sownd

Mae ffrâm y drws wedi’i 
difrodi/wedi pydru  

Mae’r trothwy wedi pydru/
mae angen ei drwsio    

Pan fyddwch yn cysylltu â ni, 
rhowch wybod inni:

• Ai drws y cefn neu ddrws y ffrynt 
sy’n sownd?

• Pa fath o ddrws yw e? (Cyfeiriwch 
at y diagramau) 

• O beth mae’r drws wedi’i wneud? 
(pren, metel neu blastig etc) 

• Ydy’r drws yn sownd ar agor neu 
ar gau?

• Allwch chi fynd i mewn ac allan 
o’ch cartref o hyd?  

• A effeithiwyd ar y drws neu’r 
ffrâm? 

• Ai drws y ffrynt neu ddrws y cefn 
sydd dan sylw?

• Pa fath o ddrws yw e?  
Trowch at y diagramau

• O beth mae’r drws wedi’i wneud? 
Pren, metel neu blastig etc

• Ydy’r cartref yn anniogel o 
ganlyniad i’r broblem hon? 

• Pa fath o ddrws yw e?  
Trowch at y diagramau

• O beth mae wedi’i wneud? 
(pren, metel etc) 

• Beth sydd o’i le arno? 
(wedi pydru, wedi torri etc)
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CLICIEDAU A ChLOEON

Clicied nos ymyl - Yale neu debyg 

(Y Tu Mewn)

Bar 

Bollten clicied 
awtomatig

(Y Tu Allan)

Clicied dal 
ar agor

Silindr  

Clicied Silindr llwyrglo          

Llwyrglo mortais 

Bar

Llwyrglo 

Caead

Clo ymyl 

Bar 

Clicied

Bwlyn

Llwyrglo

Diagram 19

Diagram 21

Drysau a ffenestri
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Drysau a ffenestri

Cyn ichi gysylltu â ni:

Mae’r astell dywydd wedi 
pydru/wedi torri

Mae gwydr wedi’i ddifrodi

 

Mae drafft yn dod o 
gwmpas y drws 

Mae glaw’n dod i mewn  
o dan y drws

Pan fyddwch yn cysylltu â ni, 
rhowch wybod inni:

• Pa fath o ddrws yw e?  
Trowch at y diagramau

• O beth mae wedi’i wneud? 
Pren, metel neu blastig

• Beth sydd o’i le arno? 
Wedi pydru, wedi torri etc

• Pa fath o ddrws yw e? 
• Os yw wedi’i wydro i gyd, pa 

banel(i) sydd wedi cael difrod? 
• Ai’ch drws chi yw hwn neu ddrws 

cymunedol?
• Ai drws y ffrynt neu ddrws y cefn 

yw e?
• Oes gwydr sengl neu ddwbl ynddo?
• Pa fath o wydr yw hwn? (clir, 

gwifrog neu dywyll) 
• Ydy’ch cartref yn ddiogel?

• O ble mae’r drafft yn dod?  
(rhwng y wal a’r ffrâm, o gwmpas 
y drws neu o dan y drws)  

• Oes unrhyw ddeunydd i atal 
drafftiau o gwmpas y drws?

• Oes astell dywydd gan y drws?    
Trowch at y diagram o ddrws 
allanol

Bwlyn
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CLICIEDAU A BOLLTAU

Clicied drws mewnol         

Bar

Bar

Handlen lifer

Llwyrglo bollten grafanc mortais ar gyfer drysau llithro      

Caead  
edau

Clo sash mortais  

Tyniad drws allanol

Silindr  
baril 

Llwyrglo

Handlen lifer
Clicied

Bar 

Diagram 22

Diagram 23

Diagram 24 Diagram 25

Drysau a ffenestri
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  Drysau a ffenestri

Cyn ichi gysylltu â ni: 

Dydy clo’r drws ddim yn 
gweithio

• Chi’r tenant sy’n gyfrifol  
am eich cloeon eich hun.                  

Mae’r allweddi ar goll/
rydym wedi’n cloi allan
• Eich cyfrifoldeb chi yw  

hwn fel arfer. 

Mae gosodiadau drws ar 
goll/dydyn nhw ddim yn 
gweithio
• Chi’r tenant sy’n gyfrifol am 

eich gosodiadau eich hun.

Pan fyddwch yn cysylltu â ni, 
rhowch wybod inni:

• Pa fath o glo yw e?  
Trowch at y diagramau

• Beth sydd o’i le ar y clo? 
(mae’r handlen lifer yn ddiffygiol, 
mae’r sbring wedi treulio, mae’r 
plât taro o’i le neu nid yw’r clo’n 
ffitio i mewn i’r bar etc)

• Trowch at y diagramau
• Ar ba ddrws yr effeithiwyd?
• O beth mae’r drws wedi’i wneud? 

Pren, metel neu blastig
• Ydy’ch cartref yn ddiogel?

• Ydych chi wedi’ch cloi allan o’ch 
cartref?

• Pa fath o glo yw e?  
Trowch at y diagramau

• Ble mae’r drws? 
Yn y ffrynt, y cefn, y patio neu storfa

• Pa osodiad yw e?  
(plât llythyrau, handlen, cadwyn, 
gwyliwr y drws, rhif y tŷ etc) 

• Ydy’r drws yn gwrthod cau’n iawn?
• Ydy’ch cartref yn anniogel?
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CAEWR DRWS PEKRO

Sbring  
mewn silindr 

Plât silindr (sy’n 
ffitio i ymyl y drws)

Plât angor  
(sy’n ffitio i  
ffrâm y drws)

Diagram 26

CLICIED DRWS

Clicied mortais

Handlen lifer

Diagram 27

Drysau a ffenestri
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Drysau a ffenestri

Cyn ichi gysylltu â ni: 

Mae’r drws yn cydio/yn 
sownd     

Mae’r drws wedi’i ddifrodi    

Mae clicied y drws yn 
ddiffygiol

Pan fyddwch yn cysylltu â ni, 
rhowch wybod inni:

• Ble mae’r drws? 
• Pa fath o ddrws yw e? 
• Beth yw’r broblem, mae’n debyg? 

• Ble mae’r drws? 
• Pa fath o ddrws yw e? 
• Beth yw’r broblem, mae’n debyg? 
• Sut ddigwyddodd? 

• Pa fath o osodiad clicied yw e? 
• Ble mae’r drws?
• Beth sydd o’i le arno? 
• Sut ddigwyddodd? 
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FFENESTRI

Ffenestr ddalennog Ffenestr adeiniog

Cortynnau 
ffenestr   

Pwysau 

Caewr 

Agorfa ddiferu      

Sil ffenestr 

Ateg 

Ateg 

Ffenestr gwyro a throi  Ffenestr ar golyn  

Agor tuag i mewn ar gyfer awyru

Caewyr 

Colfachau 
colyn     

Diagram 28

Diagram 30

Diagram 31

Diagram 29

Drysau a ffenestri
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  Drysau a ffenestri

Cyn ichi gysylltu â ni: 

Mae difrod i’r gwydr
• Os gallwch wneud hyn yn 

ddiogel, dylech gael gwared 
ar unrhyw wydr rhydd sydd 
wedi torri a allai fod yn 
beryglus i eraill, a’i lapio 
mewn papur newydd cyn ei 
roi yn y bin. 

Mae ffrâm y ffenestr  
wedi cydio 

Pan fyddwch yn cysylltu â ni, 
rhowch wybod inni:

• Ai gwydr sengl neu ddwbl yw e? 
• Ble mae’r ffenestr? (pa lawr o’r 

adeilad, ffenestr gymunedol neu 
ffenestr yn eich cartref chi)  

• Pa fath o wydr yw e?  
(clir, gwifrog, neu dywyll)

• O beth mae ffrâm y ffenestr 
wedi’i wneud? 
(pren, metel neu blastig) 

• Ydy’ch cartref yn ddiogel? 

• O beth mae’r ffrâm wedi’i 
gwneud? Pren, metel neu blastig  

• Pa fath o ffenestr yw hi?  
Ffenestr ddalennog, ar golyn neu 
ffenestr wyro etc.  
Trowch at y diagramau

• Beth sy’n achosi’r broblem? 
Pren wedi pydru, colfachau neu 
gortyn ffenestr wedi torri etc. 
Trowch at y diagramau ffenestr 
a’r diagramau clo 

• Ydy’ch cartref yn ddiogel? 
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Caewr ffenestr adeiniog

Plât bachyn 

Ateg cyfyngu           
Mae’n cyfyngu ar y ffenestr  
yn agor

Ateg ffenestr adeiniog

Plât pin  Braich ateg

Diagram 34

Diagram 35

Bar

Clicied  
fawd

Caewr sash ffitsh Caewr sash ffitsh              

Sgriw 

Diagram 33
Diagram 32

GOSODIADAU FFENESTR

Drysau a ffenestri

Diagram 36
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Drysau a ffenestri

Cyn ichi gysylltu â ni: 

Mae gosodiadau ffenestr  
yn ddiffygiol

Pan fyddwch yn cysylltu â ni, 
rhowch wybod inni:

• Pa fath o ffenestr yw hi? Ffenestr 
ddalennog, ar golyn, neu ffenestr 
wyro etc.  
Trowch at y diagramau ffenestr

• O beth mae’r ffrâm wedi’i 
gwneud? 
Pren, metel neu blastig

• Pa ran sy’n ddiffygiol?  
Ateg, clicied, caewr neu lifft etc. 
Trowch at y diagramau clo a’r 
diagramau ffenestr

• Ydy’ch cartref yn anniogel?

Llawlyfr Trwsio
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CEGIN

Uned pantri 

Sêl

Wyneb gweithio  

Unedau wal 

Colfach drws

Ffan echdynnu 

Teils wal neu 
gefnfwrdd

Switsh 
poptyUned llawr 

Rhedwr 
drôr   Plinth 

Drôr 

Diagram 37

Ceginau a sinciau
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Ceginau a sinciau

Cyn ichi gysylltu â ni: 

Mae cwpwrdd wedi’i 
ddifrodi

 

Drysau a silffoedd

 

Mae drôr wedi’i ddifrodi

Mae wyneb gweithio wedi’i 
ddifrodi

Mae teils wal wedi’u 
difrodi

Pan fyddwch yn cysylltu â ni, 
rhowch wybod inni:

• Ar ba uned yr effeithiwyd? Uned 
gornel, uned wal neu lawr, gyda 
drysau sengl neu ddwbl

• Pa ran sy’n ddiffygiol? 
Trowch at ddiagram 37 

• Ym mha ffordd y mae wedi’i difrodi?
• Ydych chi’n credu bod modd ei 

thrwsio neu a fydd angen cael un 
newydd?

• O beth mae wedi’i gwneud? 
Pren, plastig neu fetel etc 

• Pa liw a maint yw hi?       

• Pa ran sydd wedi torri (drws, 
colfach)? 

• Ydy’r silff yn uned y gegin yn 
rhydd neu wedi torri?  

• Ydy’r silff mewn uned wal neu lawr?    

• Ydy’r drôr wedi torri neu’n cydio? 

• Ydy’r wyneb gweithio’n rhydd neu 
wedi torri?

• Sut ddigwyddodd y difrod?

• Ble mae’r teils? 
• Ydyn nhw wedi torri, yn rhydd neu 

ar goll?      
• Ar sawl un yr effeithiwyd?
• Pa faint a lliw yw’r teils?
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PEIRIANT GOLChI 

Top y sinc

Trap gwastraff y sinc

Tapiau cyflenwi’r 
peiriant golchi 

Trap gwastraff y 
peiriant golchi  

Diagram 38

Ceginau a sinciau
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  Ceginau a sinciau

Cyn ichi gysylltu â ni: 

Mae’r peiriant golchi wedi’i 
flocio

Mae’r trap gwastraff yn 
gollwng

Mae uned y sinc yn gollwng
• Ceisiwch atal y dŵr rhag 

achosi rhagor o ddifrod.  

Mae’r sinc wedi’i blocio
• Ceisiwch ei glirio eich hun gan 

ddefnyddio cap sugno.  
(Trowch at yr Awgrymiadau 
Defnyddiol am gymorth)

• Peidiwch â gadael i eraill 
ddefnyddio’r sinc tra bydd 
wedi’i blocio.

Mae’r sêl wedi mynd o 
gwmpas y sinc

Mae tap y sinc yn diferu

Top y sinc

 

Mae tap yn rhydd

Pan fyddwch yn cysylltu â ni, 
rhowch wybod inni:

• Ydych chi’n gwybod beth a 
achosodd y rhwystr? 

• Pa fath o drap gwastraff yw e?

• O ble mae’n gollwng?         
Peipen, tap neu beipen/trap 
gwastraff. 
Trowch at ddiagram y sinc.

• A effeithiwyd ar allfeydd eraill?   
• Ydy’r peiriant golchi wedi’i flocio?
• Beth achosodd y rhwystr? 

• Pa fath o dap yw e? (Trowch at  tud.15) 

• Ydy top y sinc yn rhydd neu wedi 
torri?

• Ydy uned gyfan y sinc wedi’i 
difrodi? 

• Pa fath o dap yw e? 
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RhEOLI GWRES

Rhaglennydd digidol Rhaglennydd cloc Thermostat ystafell 

PWMP GWRES CANOLOG 

Diagram 41 Diagram 42
Diagram 43

BOELER NWY 

Ffliw 

Fflam beilot 

Golau tanio  

Thermostat 
boeler  

Diagram 39

Gwres a thrydan

Cloc amser

Cyflenwad pŵer 
trydan â switsh                          

Diagram 40
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Pan fyddwch yn cysylltu â ni, 
rhowch wybod inni:

• Ai hwn yw’ch unig ffynhonnell o 
wres?

• Oes dŵr poeth gennych? 
• Allwch chi weld enw’r 

gweithgynhyrchwr a pha fodel yw 
e? 

• Ai hwn yw’ch unig ffynhonnell o 
wres?

• Oes unrhyw ddŵr poeth? 

• Ydy’r falf thermostatig wedi’i 
throi i fyny digon? 

• Ar sawl rheiddiadur yr 
effeithiwyd?

• Ydych chi wedi ceisio diferu’r 
rheiddiadur(on) dan sylw?  

• Oes dŵr poeth gennych? 

  Gwres a thrydan

Cyn ichi gysylltu â ni: 

Mae’r boeler gwres canolog 
yn ddiffygiol  
• Os trydan yw hwn, sicrhewch 

fod y pŵer yn  dal ymlaen, a bod 
credyd ar y mesurydd o hyd.

• Os nwy yw hwn, sicrhewch fod y 
fflam beilot ynghynn.      

• Sicrhewch fod thermostat y 
boeler wedi’i osod yn gywir – fel 
arfer rhwng 18ºC  a 22ºC. Trowch 
at y diagramau rheoli gwres.  

• Sicrhewch fod y cloc neu’r 
amserydd digidol wedi’i osod  
yn gywir.  
Trowch at yr Awgrymiadau 
Defnyddiol i gael gwybod rhagor.  

Mae gwres cymunedol yn 
ddiffygiol
• Sicrhewch fod thermostat yr 

ystafell wedi’i osod yn gywir (fel 
arfer rhwng 18ºC a  22ºC). 

• A effeithiwyd ar fflatiau eraill?
• Os oes warden neu ofalwr 

gennych, cysylltwch ag ef. 

Mae rheiddiadur yn 
gwrthod cynhesu
• Sicrhewch fod y falf thermostatig 

wedi’i throi i fyny digon.   
Trowch at y diagramau rheoli 
gwres.      

• Ceisiwch ddiferu’r rheiddiadur. 
Darllenwch am ddiferu 
rheiddiadur yn yr Awgrymiadau 
Defnyddiol.

Llawlyfr Trwsio
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Gwres a thrydan

GWRESOGYDDION A RhEIDDIADURON

Gwresogydd fector wal Gwresogydd stôr gyda darfudydd

Rheiddiadur panel

Falf gydbwyso 
wedi’i gosod 
ymlaen llaw

Falf rheiddiadur

Cyflenwad oriau allfrig 
i’r gwresogydd stôr

Cyflenwad i’r 
darfudydd

Diagram 44 Diagram 45

Diagram 46

FALFIAU RhEIDDIADUR

Falf rheiddiadur i’r llaw Falf rheiddiadur thermostatig

Diagram 48

Diagram 47



T: 07539 115 115

Llawlyfr Trwsio

46

  Gwres a thrydan

Cyn ichi gysylltu â ni: 

Mae’r rheiddiadur yn gollwng
• Ceisiwch atal y gollyngiad 

rhag achosi difrod.
• Diffoddwch falf y rheiddiadur.

Mae mygdarthau yn yr 
ystafell
• Os oes nwy’n gollwng, 

peidiwch ag ysmygu, 
defnyddio matsis, na throi 
switshis trydanol ymlaen na’u 
diffodd. Agorwch y ffenestri. 
Dilynwch y camau mewn 
argyfwng a amlinellir yn yr 
adran argyfwng.

• Diffoddwch unrhyw declynnau 
sy’n achosi mygdarthau. 

Mae gwresogydd stôr yn 
ddiffygiol
• Sicrhewch fod y gwresogydd 

wedi’i droi ymlaen wrth y 
soced. 

• Sicrhewch fod y thermostat 
wedi’i osod yn gywir. 

• Os nad oes pŵer yng ngweddill 
eich cartref, trowch at yr adran 
dim pŵer. 

Mae twymydd tanbaid/
gwresogydd darfudol yn 
ddiffygiol  
• Os oes plwg diffygiol, trowch 

at ‘Dydy’r soced plwg ddim yn 
gweithio’.  

Pan fyddwch yn cysylltu â ni, 
rhowch wybod inni:

• O ble mae’n gollwng? 
Trowch at y diagram rheiddiadur 
 
 

• Beth sy’n achosi’r mygdarthau?
• Ydy’r ffliw wedi’i glanhau’n 

ddiweddar?
• Os system wresogi yw’r 

achos, allwch chi weld enw’r 
gweithgynhyrchwr a’r model?

• Ar sawl gwresogydd yr 
effeithiwyd?

• Ble maen nhw? 
• Beth yw’r broblem, mae’n debyg? 
• Allwch chi weld enw’r 

gweithgynhyrchwr a rhif y model? 

• Beth yw’r broblem, mae’n debyg? 
• Allwch chi weld enw’r 

gweithgynhyrchwr a’r model?     
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TRYDAN 
Switsh nenfwd 

Ffan echdynnu Synhwyrydd 
mwg 

Socedi 

Switsh 
wal  

Uned 
defnyddwyr

Golau

MESURYDD TRYDAN 

SWITSh TRIPIO 

Yn lle ffiwsiau 
mewn unedau 
defnyddwyr 
modern

Diagram 49

Diagram 50 Diagram 51

Gwres a thrydan
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  Gwres a thrydan

Cyn ichi gysylltu â ni:

Mae’r ffan echdynnu’n ddiffygiol
• Ydy’r ffan wedi’i throi ymlaen? 

Does dim pŵer o gwbl 
• Os oes gennych fesurydd arian 

neu gredyd, sicrhewch fod credyd 
arno. 

• Edrychwch i weld a ydy’r switsh 
tripio wedi’i droi ymlaen neu 
a oes ffiws wedi chwythu ar yr 
uned defnyddwyr. Trowch at yr 
Awgrymiadau Defnyddiol am 
gymorth. 

• A effeithiwyd ar eich cymdogion? 
Os felly, cysylltwch â’ch cyflenwr 
trydan (mae’r manylion ar eich bil 
trydan). 

Mae gosodiad trydanol yn mygu 

Mae cylched golau wedi methu
• Peidiwch â chyffwrdd â’r gosodiad.
• Diffoddwch y trydan wrth brif 

switsh yr uned defnyddwyr.  
• Edrychwch i weld a ydy’r switsh tripio 

wedi’i droi ymlaen neu a oes ffiws 
wedi chwythu ar yr uned defnyddwyr. 
Trowch at yr Awgrymiadau Defnyddiol 
am gymorth. 

• Ydy’r bwlb wedi chwythu?
• Ydy’r socedi pŵer yn gweithio?

Dydy tiwb fflwroleuol ddim yn 
gweithio  

Pan fyddwch yn cysylltu â 
ni, rhowch wybod inni:

• Ble mae’r ffan? 

• Pa fath o ffan yw hi? 

• Ai dim ond ar eich eiddo chi 
yr effeithiwyd?

• Ydy’r switsh tripio wedi’i 
droi ymlaen neu a oes ffiws 
wedi chwythu ar yr uned 
defnyddwyr? 

• Pa osodiad yw hwn? Golau, 
plwg etc 

• Ble mae e?           

• Ydy’r socedi pŵer yn 
gweithio?

• Ar sawl golau yr effeithiwyd? 
• A oes gosodiad golau’n 

achosi’r broblem?
• Golau crog, daliwr astell, 

switsh wal neu switsh nenfwd 
etc. Trowch at y diagramau 
soced a dalwyr golau 

• Beth yw’r broblem?  
Tiwb yn fflachio, wedi torri etc
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SOCEDI PLWG  

Soced plwg sengl   Soced plwg dau 
switsh       

Soced plwg rheoli 
popty    

GOLAU 
Switsh tynnu o’r 
nenfwd 

Daliwr lamp grog    Dalwyr lamp astell

SYNhWYRYDD MWG / LARWM MWG 

Botwm 
prawf 

Diagram 52 Diagram 53
Diagram 54

Diagram 56

Diagram 57

Diagram 55

Diagram 58

Gwres a thrydan
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  Gwres a thrydan

Cyn ichi gysylltu â ni: 

Dydy soced plwg ddim yn 
gweithio
• Ai’r teclyn yn hytrach na’r 

soced pŵer sy’n ddiffygiol? 
• Ydy’r switsh tripio wedi’i 

droi ymlaen neu a oes ffiws 
wedi chwythu yn yr uned 
defnyddwyr? 
Darllenwch yr Awgrymiadau 
Defnyddiol am gymorth.  

• Ydy’r pŵer wedi diffodd yn 
llwyr yn eich cartref? Os felly, 
ewch at yr adran dim pŵer.

Dydy teclyn ddim yn 
gweithio  
• Y tenant sy’n gyfrifol am ei 

declynnau ei hun.  
• Ai’r soced pŵer yn hytrach 

na’r teclyn sy’n ddiffygiol?  
• Ydy’r ffiws wedi chwythu yn 

y plwg? Os felly, gosodwch 
ffiws briodol yn ei lle.     

• Ydy’r switsh tripio wedi’i 
droi ymlaen neu a oes ffiws 
wedi chwythu yn yr uned 
defnyddwyr?

• Ydy’r pŵer wedi diffodd yn 
llwyr yn eich cartref? Os felly, 
ewch at yr adran dim pŵer.

Mae synhwyrydd mwg yn 
ddiffygiol         
• Os yw’n gweithio ar fatri, 

profwch y batris. 
• Os oes gennych warden, 

cysylltwch ag ef/hi.

Pan fyddwch yn cysylltu â ni, 
rhowch wybod inni:

• Oes socedi pŵer eraill yn 
gweithio?

• Ydy’r switsh tripio wedi’i droi 
ymlaen neu a oes ffiws wedi 
chwythu yn yr uned defnyddwyr? 

• Oes socedi pŵer eraill yn 
gweithio?

• Ydy’r switsh tripio wedi’i droi 
ymlaen neu a oes ffiws wedi 
chwythu yn yr uned defnyddwyr?

• Ydy e’n gweithio ar fatri?
• Ble mae’r synhwyrydd mwg? 

• Beth yw’r broblem, mae’n debyg? 
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GARDD
Lein ddillad 

Postyn Colfach T 

Estyllen

Pwli 

Lein 
ddillad 
gylchdro 

Postyn 
i’r lein 
ddillad

Sbwriel wedi’i adael Braced 

GATIAU

Clicied

Stop (ar y 
tu allan)

Cledd 

Rheilen 
isaf

Colfach 
cildroadwy

Gât gleddog Gât ysgafellog a chleddog

Bollten 
farrog

Cledd 

Clicied

Palisadau 
neu estyll 

Rheilen 
waelod

Postyn

Diagram 60

Diagram 61

Allanol

Diagram 59
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Allanol

Cyn ichi gysylltu â ni: 

Mae sbwriel wedi’i adael  
yn yr ardd

Mae postyn dillad wedi torri

Mae’r lein ddillad wedi torri

Mae’r lein ddillad wedi’i 
dwyn

Mae gât wedi torri/wedi 
pydru

Mae gât wedi mynd yn 
sownd

Pan fyddwch yn cysylltu â ni, 
rhowch wybod inni:

• Pa fath o sbwriel? 
• Pwy sydd wedi’i roi yno?

• Ydy e’n beryglus?

• O beth mae wedi’i wneud? 
(concrit neu fetel etc) 

• Sut cafodd ei dorri?

• Pa fath o lein ddillad yw hi? 
• Ydy’r pwli neu’r braced wedi torri?

• Pa fath o lein ddillad yw hi? 

• Ble mae’r gât? Yn y ffrynt, yr ochr 
neu’r cefn

• Pa fath o gât yw hi?  
Sengl neu ddwbl etc.  
Trowch at y diagramau gât

• O beth mae’r gât wedi’i gwneud? 
Pren neu fetel

• Oes angen cael un newydd yn ei 
lle neu ei hailosod?  

• O beth mae’r gât wedi’i gwneud? 
Pren neu fetel

• Beth sy’n gwneud iddi fynd yn 
sownd? 
Colfach wedi torri etc
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FFENSYS

Palisâd 

Estyll agos  

Diagram 62

Diagram 64

Diagram 66 Diagram 67

Diagram 63

Diagram 65

Allanol

Dolen gadwyn  

Estyll castan 

Cydblethedig Taro a methu  
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Pan fyddwch yn cysylltu â ni, 
rhowch wybod inni:

• Pa fath o glicied yw hi? 
• O beth mae’r gât wedi’i gwneud? 

Pren neu fetel etc  

• O beth mae’r postyn wedi’i 
wneud? 
Pren neu goncrit etc 

• O beth mae stop postyn y gât 
wedi’i wneud? 
Pren neu fetel etc 

• Ble mae’r ffens? 
Yn y ffrynt, y cefn neu’r ochr

• Pa fath o ffens yw hi?  
Estyll, estyll castan, palisâd coed, 
o fath fferm etc   
Trowch at y diagramau ffensys

• O beth mae’r pyst a’r paneli 
wedi’u gwneud? 
Pren neu goncrit   

• Oes angen cael un newydd yn ei 
lle neu ei hailddiogelu?

• Ai eich ffens chi yw hi neu ffens 
sy’n cael ei rhannu gyda’ch 
cymydog?

• Ar sawl panel yr effeithiwyd neu 
beth yw hyd y ffens yr effeithiwyd 
arni? 

Llawlyfr Trwsio

Allanol

Cyn ichi gysylltu â ni: 

Mae clicied/bollten y  
gât wedi torri               

Mae postyn y gât wedi  
pydru / torri

Mae stop postyn y gât  
yn ddiffygiol               

Mae’r ffens yn beryglus/ 
wedi torri
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WALIAU

Wal trwch hanner bricsen 
gyda philer ymestynnol 

Wal gyda chopin brics

Bric ar  
gopin ymyl

Dau gwrs  
o deils    

Copin  
concrit 

Pwyntio

Wal gyda chopin concrit neu garreg  

DRWS GAREJ ESGYN 

Crogfach

Traciau

Braich ar golyn

Mecanwaith cloi   

Sbring codi    

Ffrâm 

Drws metel 

Diagram 68

Diagram 69

Diagram 70

Diagram 71

Allanol
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Allanol

Cyn ichi gysylltu â ni: 

Mae’r wal yn beryglus / 
wedi cwympo  
 

Mae drws y garej yn 
ddiffygiol

Pan fyddwch yn cysylltu â ni, 
rhowch wybod inni:

• Ai’ch wal chi yw hon, neu wal sy’n 
cael ei rhannu gyda chymydog? 

• O beth mae’r wal wedi’i gwneud? 
Brics neu goncrit etc 

• Pa ran o’r wal sydd wedi’i difrodi? 
Piler, copin neu bwyntio etc.  
Trowch at y diagramau wal

• Beth achosodd y difrod? 

• Pa fath o ddrws garej yw hwn? 
• O beth mae’r drws wedi’i wneud? 

(pren, metel etc.) 
• Beth yw’r broblem?  

(mae’r drws neu’r ffrâm yn  
rhydd, wedi’u difrodi neu wedi 
dod oddi ar y mecanwaith, mae’r 
clo wedi torri neu mae’r allweddi 
ar goll etc)  
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LLWYBRAU 

Concrit yn ei le 
(neu facadam) 

Graean 

Bric 

Cerrig llorio concrit 

Grisiau concrit 
yn ei le

Grisiau brics

Diagram 72

Diagram 75

Diagram 74

Allanol

GRISIAU

Diagram 73

Grisiau concrit wedi’u 
setio ymlaen llaw ar fric                         
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Allanol

Cyn ichi gysylltu â ni: 

Mae cerrig palmant  
wedi’u difrodi
• Os ydynt yn beryglus, 

rhybuddiwch eraill. 

Mae grisiau wedi torri
• Os ydynt yn beryglus, 

rhybuddiwch eraill.

Pan fyddwch yn cysylltu â ni, 
rhowch wybod inni:

• Ble mae’r llwybr? 
Yn y ffrynt, y cefn neu’r ochr   

• Pa fath o lwybr yw hwn?  
Cerrig llorio, concrit etc.  
Trowch at y diagramau llwybrau 

• Beth sydd o’i le ar y llwybr?               
Mae’r cerrig llorio/cerrig palmant 
wedi torri neu’n rhydd etc

• Ydy’r cerrig llorio/cerrig palmant 
yn sgwâr neu’n betryal?  

• Ar sawl un mae hyn wedi 
effeithio?

• Ydy e’n beryglus?             

• Ble mae’r grisiau? Yn y ffrynt 
neu’r cefn?

• O beth mae’r grisiau wedi’u 
gwneud? 
Concrit, bric, etc  
Trowch at y diagramau grisiau

• Ar sawl gris y mae wedi effeithio? 

• Ydy e’n beryglus? 
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Atalfa 

TOEON Crib  

Ffenestr ddormer
Talcen

Cilbyst
Talcendo

Talcen tŷ 

To gwastad

TO AR ONGL CORN SIMNAI

Teils plaen neu lechi 
(wyneb top gwastad) 

Cafn

Wynebfwrdd

Bondo 
Astell dywydd

Cwfl nwy 

Pot simnai

Llain goncrit  
ar oledd

Lapiad plwm    

Diagram 76

Diagram 77
Diagram 78

Toeon a draeniau
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Toeon a draeniau

Cyn ichi gysylltu â ni: 

Mae teils/llechi wedi torri  
• Os oes dŵr yn gollwng 

wedi effeithio ar drydan, 
peidiwch â chyffwrdd ag 
ef, a diffoddwch y trydan 
wrth brif switsh yr uned 
defnyddwyr.

• Os oes dŵr yn gollwng, 
ceisiwch atal y dŵr rhag 
achosi mwy o ddifrod.

• Os yw’n beryglus, 
rhybuddiwch eraill.  

Mae’r to gwastad wedi’i 
ddifrodi
• Os oes dŵr yn gollwng 

wedi effeithio ar drydan, 
peidiwch â chyffwrdd ag 
ef, a diffoddwch y trydan 
wrth brif switsh yr uned 
defnyddwyr.

• Os oes dŵr yn gollwng, 
ceisiwch atal y dŵr rhag 
achosi mwy o ddifrod.

Mae’r corn simnai wedi’i 
ddifrodi
• Os yw’n beryglus, 

rhybuddiwch eraill.

Pan fyddwch yn cysylltu â ni, 
rhowch wybod inni:

• Pa fath o do yw e? Llechi, teils etc. 
• Os to teils yw e, pa fath o deils?    

Gwastad neu beidio.
• Ydyn nhw ar goll, wedi torri 

neu’n rhydd?
• Ar ba ran o’r to yr effeithiwyd? 

Trowch at y diagramau to 
• Pa mor fawr yw’r ardal yr 

effeithiwyd arni?
• Ydy’r to’n gollwng?

• A effeithiwyd ar y trydan?

• Pa fath o do yw e?  
Ffelt, asffalt neu blwm etc 

• Ar ba ran o’r to yr effeithiwyd? 
Trowch at y diagramau to

• Pa mor fawr yw’r ardal yr 
effeithiwyd arni?

• Ydy’r to’n gollwng?
• A effeithiwyd ar y trydan?

• Ar ba ran yr effeithiwyd? 
Y corn, y pot neu’r lapiad etc.  
Trowch at y diagramau corn simnai        

• A yw wedi’i ddifrodi, yn rhydd 
neu ar goll?

• Oes gan y simnai fwy nag un ffliw? 

• Ydy e’n beryglus?
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CAFNAU, PEIPIAU DŴR A DRAENIAU 

Braced cafn    
Cafn 

Allfa

Pibell garthion

Peipen ddŵr 

Daliwr 

Rhigol

Twll archwilio
Grid neu grât 

RhIGOLAU 

Rhigol mewnfa gefn  Rhigol agored  

Diagram 79

Diagram 80 Diagram 81

Toeon a draeniau
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Toeon a draeniau

Cyn ichi gysylltu â ni: 

Mae clawr y twll 
archwilio’n ddiffygiol  
• Os yw’n beryglus, rhowch 

rywbeth drosto i rybuddio 
eraill rhag y perygl.

Mae’r twll archwilio’n 
gorlifo

 

Mae cafn yn gorlifo    

Mae rhigol wedi’i blocio
• Ceisiwch glirio unrhyw 

ddail neu sbwriel arall eich 
hun â ffon. 

Mae draeniau wedi’u 
blocio

Pan fyddwch yn cysylltu â ni, 
rhowch wybod inni:

• Ble mae e? 
• Beth yw’r broblem?  

Mae’n rhydd, wedi torri neu ar goll
• O beth mae wedi’i wneud?

• Ydy e’n beryglus?

• Ble mae e? 
• Beth yw’r broblem?  

Mae’n rhydd, wedi torri neu ar 
goll

• Ydych chi’n credu bod modd ei 
ailosod neu oes angen un newydd 
yn ei le?

• O beth mae wedi’i wneud?
• Pa faint yw e? 

• O ble mae’r gorlif yn dod?   
Cafn, daliwr, pibell etc. 
Trowch at y diagramau cafnau

 

• Beth sy’n blocio’r rhigol? 

 

• Beth sy’n blocio’r draen? 
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Peipen ddŵr 

TOEON A DRAENIAU

Llechi 

Teils crib  

Teils cydio 
Teils plaen 

Cafn  

To gwastad  

Diagram 82

Toeon a draeniau
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Toeon a draeniau

Cyn ichi gysylltu â ni: 

Mae cafnau/peipen ddŵr 
yn ddiffygiol  

Pan fyddwch yn cysylltu â ni, 
rhowch wybod inni: 

• Ar beth yr effeithiwyd? 
Cafn neu beipen ddŵr. 
Trowch at y diagramau cafnau

• Beth yw’r broblem?  
Mae’r cafn neu’r beipen ddŵr 
wedi’i blocio, wedi cracio, yn 
rhydd etc

• Os yw’n gollwng, allwch chi 
ddweud o ble?  
Uniad, neu beipen etc.  
Trowch at y diagramau cafnau

• O beth mae wedi’i wneud? 
(metel, plastig etc) 

• A oes modd ei ailosod neu oes 
angen cael un newydd yn ei le? 
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Diffoddwr tân     

Teledu 
Cylch 
Cyfyng

CYFLEUSTERAU CYMUNEDOL ALLANOL

Mynediad 
drws

Llithren 
sbwriel

CYFLEUSTERAU CYMUNEDOL MEWNOL

Golau 
cymunedol   

Diagram 83

Diagram 84

Cymunedol

Refuse 
bin
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  Cymunedol

Cyn ichi gysylltu â ni: 

Mae’r mynediad drws yn 
ddiffygiol    
• Os yw’r drws yn sownd, 

trowch at yr adran  
‘Drws yn Sownd’. 

Mae’r goleuadau 
argyfwng yn ddiffygiol

Mae’r golau cymunedol 
yn ddiffygiol
• Ai toriad pŵer sy’n achosi’r 

broblem? 
Os felly, cysylltwch â’r 
bwrdd trydan (o dan 
‘trydan’ yn y Llyfr Ffôn). 

Mae’r llithren sbwriel yn 
ddiffygiol

Gwasanaethau  

Pan fyddwch yn cysylltu â ni, 
rhowch wybod inni: 

• Ydy’r system gyfan wedi methu, 
neu ar eich cartref chi yn unig yr 
effeithiwyd?

• Ydy’r diffyg wrth y fynedfa neu ar 
eich ffôn?

• Ydy’r drws yn sownd?

• Ar ba oleuadau yr effeithiwyd?
• Ydyn nhw’n gwrthod diffodd neu’n 

gwrthod troi ymlaen?  

• Ydy’r larwm tân yn canu?

• Ar ba oleuadau yr effeithiwyd?
• Ydy e ymlaen drwy’r amser?
• Ydy e’n gwrthod troi ymlaen o 

gwbl?

• Beth sydd o’i le? (mae’r llithren 
wedi’i blocio, wedi torri etc) 

• Ydy’r larwm tân yn canu?
• Ydy’r Teledu Cylch Cyfyng yn 

ddiffygiol?
• Oes problem gyda’r erial teledu 

cymunedol? 

Llawlyfr Trwsio
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Canllaw ar fracedi               

Ffon 
canllaw

Tu uchaf

Tu blaen

Post ystlys 

Canllaw ar 
falwstrad  

Llinfwrdd y grisiau

GRISIAU

Ymyl flaen

Diagram 85

Grisiau, waliau a lloriau 

Balwstrad 
caeedig
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Grisiau, waliau a lloriau

Cyn ichi gysylltu â ni: 

Mae’r tu uchaf yn rhydd
• Os yw’n beryglus, 

rhybuddiwch eraill.

 

Mae astell yn rhydd 
• Os yw’n beryglus, 

rhybuddiwch eraill.

Mae’r canllaw neu’r 
balwstrad yn ddiffygiol    

Pan fyddwch yn cysylltu â ni, 
rhowch wybod inni: 

• Ydy hwn y tu mewn i’ch cartref 
neu ar risiau cymunedol?  

• Yn fras, beth yw maint yr ardal yr 
effeithiwyd arni? 

• O beth mae’r grisiau wedi’u 
gwneud? 
(pren, concrit etc) 

• Ydy hwn y tu mewn i’ch cartref 
neu mewn ardal gymunedol?  

• Yn fras, beth yw maint yr ardal yr 
effeithiwyd arni?  

• Ydy hwn y tu mewn i’ch cartref 
neu mewn ardal gymunedol?  

• Ar ba ran yr effeithiwyd? Canllaw, 
postyn, balwstr unigol etc.  
Trowch at ddiagram y grisiau

• A oes modd ei ailosod neu oes 
angen cael un newydd yn ei le?  



enquiries@newydd.co.uk69

Llawlyfr Trwsio

WALIAU A LLORIAU 
Bwrdd plastr

Gwaith plastr

Cornis / cilfwâu

Twll llygoden

Estyll 

Diagram 86

Grisiau, waliau a lloriau

Bord wal
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Grisiau, waliau a lloriau

Cyn ichi gysylltu â ni: 

Estyll   

 

Trwsio plastr

Bordiau wal    

 

Fermin 
• Chi sy’n gyfrifol fel arfer am 

blâu.                                         

Teils llawr 

Pan fyddwch yn cysylltu â ni, 
rhowch wybod inni: 

• Ydy’r estyll yn rhydd neu wedi 
torri?

• Os ydynt wedi torri, ydy’r pren yn 
malurio neu’n pydru?  

• Oes crac yn y plastr neu oes darn 
wedi’i ddifrodi?  

• Ble mae’r difrod? (wal, nenfwd, 
ffrâm drws neu ffenestr, cilfwâu)? 

• Pa mor fawr yw’r ardal yr 
effeithiwyd arni?

• Ydy’r bord wal wedi torri neu’n 
rhydd?  

• Os yw wedi torri, ydy’r pren yn 
malurio neu’n pydru? 

 

• Ydych chi wedi gweld baw 
llygoden neu lygod?  

• Ydy’r teils yn rhydd, wedi torri neu 
ar goll?

• Pa fath o deils (ceramig, chwarel, 
finyl)? 

• Beth yw maint yr ardal yr 
effeithiwyd arni?
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GOFALU AM EICh CARTREF
Chi sy’n gyfrifol am gadw’r tu 
mewn i’ch cartref mewn cyflwr 
da. I’ch helpu i wneud hyn, 
mae’n ddoeth gwneud tasgau ac 
archwiliadau bach i atal problemau 
yn y dyfodol:

• Sychwch yn rheolaidd bob 
ffenestr y mae anwedd 
yn effeithio arni ac os oes 
unrhyw lwydni wedi ffurfio, 
glanhewch hwnnw oddi yno â 
thoddiant gwrth-ffwngaidd, neu 
gynnyrch priodol sydd ar gael o 
archfarchnadoedd a siopau DIY. 
Trowch at Anwedd ar y dudalen 
gyferbyn.      

• Gallwch gael gwared ar 
galch oddi ar y bath, sinciau, 
pennau cawod, a thapiau gan 
ddefnyddio hylif digennu sydd ar 
gael o bob siop DIY.     

• Gellir atal peipiau gwastraff 
sinciau cegin rhag blocio drwy 
eu fflysio â chynnyrch glanhau 
draeniau. 

• Dylid cadw rhigolau allanol yn 
rhydd o ddail a malurion eraill er 
mwyn i ddŵr ddraenio i ffwrdd 
yn hawdd.        

• Sicrhewch eich bod yn gwybod 
ble mae’r prif dap cau, a sut i’w 
ddiffodd. Hefyd, sicrhewch eich 

bod yn gwybod sut i ddiffodd 
cyfenwad nwy a thrydan mewn 
argyfwng. Os nad ydych yn 
gwybod, holwch unrhyw un o’n 
staff neu’n contractwyr y tro 
nesaf y byddant yn ymweld â chi.   

Yn yr Hydref, dylech edrych ar y 
rhestr ganlynol o eitemau a rhoi 
gwybod inni am unrhyw broblemau. 
Gallwn eu trwsio wedyn cyn 
iddynt waethygu ac achosi unrhyw 
anhwylustod ichi:

• Os ydych yn defnyddio tân 
agored, ydych chi wedi sgubo’r 
simnai? Eich cyfrifoldeb chi yw 
hwn fel arfer.

• Ydy’ch holl fotymau rheoli gwres 
wedi’u gosod yn gywir?

• Oes unrhyw deils neu lechi ar 
goll neu wedi torri ar eich to?      

• Oes unrhyw gafnau neu beipiau 
dŵr wedi’u blocio neu’n 
gollwng? 

Awgrymiadau defnyddiol

Stopfalf neu dap cau                

Diagram 87
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ANWEDD  
Bydd anwedd yn digwydd pan fydd 
gormod o leithder wedi cronni 
yn yr aer. Mae lleithder yn yr aer 
drwy’r amser, ond mae pobl yn creu 
lleithder ychwanegol yn eu cartrefi 
drwy:

• Goginio, neu ferwi dŵr    
• Cael bath neu gawod     
• Defnyddio gwresogyddion nwy 

potel neu baraffin 
• Sychu dillad y tu mewn 

Mae aer llaith cynnes yn anweddu ac 
yn ffurfio dŵr pan fydd yn oeri: er 
enghraifft, pan fydd yn cyffwrdd ag 
arwyneb oer. Yn eich cartref, y rhain 
yw waliau allanol, drychau, ffenestri, 
teils wal a hyd yn oed dillad.

Os na fydd yr anwedd hwn yn gallu 
sychu, bydd yn achosi llwydni ar 
waliau, mewn cypyrddau ac ar 
siliau ffenestr, a llwydni ar ddillad, 
yn enwedig nwyddau lledr.                     

Gallwch wneud pedwar peth i atal 
anwedd:                 

• Cynhyrchu llai o leithder  
drwy orchuddio padellau a 
throi’r gwres i lawr wrth ferwi, 
diffodd tegellau sy’n berwi, 
a sychu dillad y tu allan, neu 
mewn ystafell wedi’i hawyru’n 
dda, a pheidio â defnyddio 
gwresogyddion nwy potel  
na pharaffin.  

• Awyru i adael y lleithder allan, 
drwy agor ffenestr y gegin neu’r 
ystafell ymolchi am ychydig 
er mwyn i’r stêm ddianc, neu 
ddefnyddio ffan echdynnu; a 
thrwy agor ffenestri am ychydig 
bob dydd i newid yr aer y eich tŷ.                

• Cadw’ch cartref yn gynnes drwy 
gadw gwres cefndir isel o leiaf: 
nid oes angen i hyn gynyddu 
costau gwres ryw lawer.                                            

• Sychu lle bydd lleithder yn setlo.
• Mae Newydd wedi llunio  

canllaw manwl penodol ar 
anwedd a llwydni i denantiaid. 
Os hoffech gael copi, cysylltwch 
â Newydd ar 0303 040 1998, neu 
siaradwch ag un o’n Syrfewyr 
Cynnal a Chadw. 
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PEIPIAU’N GOLLWNG, YN 
BYRSTIO NEU’N RhEWI

Pan fydd peipiau’n gollwng
Rhowch ddysgl neu bowlen o dan y 
man sy’n gollwng. Tynnwch unrhyw 
garpedi’n ôl a gosodwch bapurau 
newydd neu dywelion i lawr i 
amsugno unrhyw leithder.

Pan fydd peipiau’n byrstio
Diffoddwch y dŵr wrth y prif 
dap cau, ac unrhyw lifddorau o’r 
tanc dŵr, a diffoddwch unrhyw 
wresogyddion dŵr. Agorwch bob 
tap i ddraenio dŵr o’r system.            

Oes modd ei ynysu?   
Efallai bydd gan rai eitemau 
o gyfarpar eu falf ynysu eu 
hunain (naill ai llifddor, neu falf 
gwasanaeth). Os na, efallai byddwch 
yn gallu ynysu’r diffyg drwy ddiffodd 
llifddor ar beipen sy’n dod allan 
o’r tanc dŵr oer. Bydd hyn yn eich 
gadael â rhai gwasanaethau, ond 
efallai dŵr oer wrth dap y gegin yn 
unig. Gallech fflysio’ch toiledau dros 
dro wedyn â bwced o ddŵr oer.      

Os bydd gosodiadau trydan yn 
mynd yn wlyb
PEIDIWCH Â CHYFFWRDD â nhw 
a diffoddwch y trydan wrth y 
mesurydd.

Pan fydd nenfydau’n bolio
I atal y nenfwd rhag cwympo i lawr, 
rhowch fwced dan y bolio a thorri 
twll bach, er mwyn gadael y dŵr 
drwyddo.   

Pan fydd peipiau’n rhewi
Gallwch adael y peipiau ac aros 
iddynt ddadlaith neu gallwch 
geisio dadlaith y peipiau eich hun 
gan ddefnyddio poteli dŵr poeth 
neu sychwr gwallt. PEIDIWCH Â 
DEFNYDDIO CHWYTHLAMP NA LAMP 
LOSGI. Gofalwch eich bod yn dadlaith 
o un pen o’r rhan wedi’i rhewi ac nid 
o’r canol. Cynilwch ddŵr poeth nes 
bod y peipiau wedi dadlaith.  

Gwybodaeth gyffredinol
Dylech wybod ble mae’ch prif dap 
cau a sicrhau ei fod yn troi’n hawdd 
a’i fod yn gallu diffodd y cyflenwad 
dŵr. Fel arfer, bydd yn y lle mae’r 
beipen ddŵr yn dod i mewn i’r tŷ 
neu ger sinc y gegin. Dylech ddod i 
wybod ble mae’r llifddorau ar gyfer 
y tanciau dŵr poeth ac oer.  

Os byddwch yn mynd i ffwrdd am 
ychydig ddiwrnodau yn y gaeaf, 
gostyngwch y gosodiad ar  thermostat 
ystafell eich gwres canolog ond 
gadewch y gwres ymlaen.

Falf gwasanaeth

Llifddor 

Diagram 88

Diagram 89
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DIFERU RhEIDDIADUR 

Pryd i’w wneud
Os bydd rhan dop y rheiddiadur yn 
oer a’r gwaelod yn dwym, mae’n 
golygu bod aer yn sownd yn y 
system. Mae diferu’r rheiddiadur yn 
rhyddhau’r aer hwn ac yn caniatáu i 
ddŵr poeth lenwi’r system i gyd.

Peidiwch â’i ddiferu os
Peidiwch â diferu’r rheiddiaduron 
os oes gennych foeler cyfuno: ar 
y math hwn o foeler, bydd naill 
ai medrydd gwasgedd neu olau 
gwasgedd isel ar flaen y boeler neu 
oddi tano, ac mae’n debygol na 
fydd silindr dŵr poeth gennych.   

Cyn diferu      
Os yw’r rheiddiadur cyfan yn oer, 
sicrhewch fod falf y rheiddiadur 
ar agor. Os oes mwy nag un 
rheiddiadur yn oer, efallai bydd 
angen cael plymwr i archwilio’r 
system wres gyfan.                                

Diffoddwch y system wresogi cyn 
diferu, neu gallai’r pwmp dynnu 
mwy o aer i mewn i’r system.                   

Bydd angen allwedd rheiddiadur 
arbennig, sydd ar gael o’r rhan 
fwyaf o siopau DIY a nwyddau 
metel. Bydd angen clwtyn neu liain 
arnoch hefyd a bwced neu bowlen.   

Sut i ddiferu 
Y falf diferu yw’r nyten sgwâr  
fach ar ben y rheiddiadur.  
Rhowch yr allwedd dros y falf a 
daliwch y clwtyn amdani er mwyn 
dal unrhyw ddŵr.                 

Trowch yr allwedd yn ofalus i 
gyfeiriad gwrthglocwedd nes ichi 
glywed hisian – dyma’r aer yn 
cael ei ryddhau. Pan fydd dŵr yn 
dechrau dod drwyddo, trowch yr 
allwedd yn ôl i gyfeiriad clocwedd i 
gau’r falf. PEIDIWCH â dadsgriwio’r 
falf yn llwyr oherwydd bydd y plwg 
yn dod allan yn llwyr.

Diferu rheiddiadur

Thermostatig 

Diagram 90

Diagram 91
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COLLI GOLAU NEU  
BŴER TRYDAN

Rhybudd 
• Peidiwch byth ag ymyrryd â 

ffiws a seliau’r cwmni trydan.                    
• Os ydych yn ansicr, cysylltwch â 

Newydd.

Diffodd trydan          
Os bydd angen ichi ddiffodd yr 
holl drydan (e.e. am fod dŵr 
wedi treiddio), defnyddiwch y 
prif switsh ON/OFF ar yr uned 
defnyddwyr trydan.            

Ffiws neu switsh tripio 
Edrychwch ar eich uned 
defnyddwyr neu’ch blwch ffiwsiau: 
bydd naill ai ffiwsiau neu switshis 
tripio yno (trowch at y diagramau).  
Mae cylchedau trydan modern 
wedi’u gosod â system ffiws 
torrwr cylched: os bydd diffyg yn 
datblygu, mae switsh yn cael ei 
dripio ac mae’r cylched wedi torri.

 

Pan fydd switsh yn tripio 
Agorwch y clawr ar yr uned 
defnyddwyr i ddangos y switshis 
tripio. Mae’r uned defnyddwyr fel 
arfer wrth ymyl y mesurydd trydan. 
Edrychwch i weld pa switshis sydd 
wedi tripio i’r safle OFF a rhowch 
nhw’n ôl i’r safle ON. Am ragor 
o fanylion, cyfeiriwch at unrhyw 
wybodaeth a roddwyd.

Os bydd tripio’n digwydd eto
Yn ôl pob tebyg, mae’n cael ei 
achosi gan declyn diffygiol. Mae 
angen ichi nodi ar ba gylched 
y mae’n effeithio a pha declyn 
ar y cylched hwnnw sy’n achosi 
problem. 

Uned defnyddwyr trydan    

Prif switsh 
ymlaen/diffodd

Ffiwsiau 
neu dorwyr 
cylchedau         

Ffiwsiau

Switsh tripio MCB

Switsh tripio (yn 
lle ffiwsiau mewn 
unedau defnyddwyr 
modern)

Diagram 92

Diagram 95

Diagram 93 Diagram 94
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Pa declyn sy’n ddiffygiol? 
Ewch o gwmpas y tŷ’n nodi pa set o 
oleuadau neu socedi sy’n gwrthod 
gweithio. Datgysylltwch blygiau 
pob teclyn ar y cylched problemus 
hwnnw a diffoddwch y gwresogydd 
troch.  Trowch y switsh wedi tripio 
i’r safle ON a phlygio’r teclynnau i 
mewn un ar y tro nes bod y tripio’n 
digwydd eto. Gadewch y teclyn 
hwnnw wedi’i ddatgysylltu.  
Os bydd un o’n teclynnau ni ar fai, 
rhowch wybod am y gwaith trwsio; 
fel arall, trefnwch ei drwsio eich 
hun gan drydanwr neu beiriannydd 
gwasanaeth cymwysedig.

Beth sy’n gwneud iddo dripio 
neu chwythu ffiws?
• Cylched wedi’i orlwytho  
• Defnyddio gormod o declynnau 

ar yr un pryd 
• Teclyn diffygiol neu declyn yn 

cael ei gamddefnyddio  
• Gorlenwi tegellau  
• Tostwyr brwnt  
• Cylchoedd popty wedi treulio 

neu gracio        
• Gwresogyddion troch diffygiol
• Cysylltiadau diffygiol ar wifrau i 

declynnau, e.e. radio, teledu etc
• Bylbiau golau’n chwythu

Plygiau
Bydd yr allfeydd soced yn eich 
cartref yn derbyn plygiau pin 
sgwâr. Bydd ffiws yn y plwg sydd 
ei angen arnoch chi. Nid ydym yn 
darparu plygiau a bydd rhaid ichi 
eu cael eich hun. I gael gwybod 
beth yw’r math cywir o ffiws i’w 
gosod mewn plwg, edrychwch ar 
y plât sgorio ar y teclyn. Peidiwch 
â gorlwytho socedi plygiau drwy 

ddefnyddio addaswyr plygiau 
lluosog. 

RhEOLI’Ch GWRES CANOLOG    

Sut i osod amserydd digidol
Sicrhewch fod y cloc yn dangos yr 
amser cywir. Os na, trowch switsh 
yr amserydd i’r ‘cloc’ a newidiwch 
yr amser gan ddefnyddio’r botymau 
‘ymlaen’ ac ‘yn ôl’. Ailosodwch 
switsh yr amserydd i ‘awtomatig’. 
Gosodwch y switshis ‘gwres’ a ‘dŵr 
poeth’ i ddod ymlaen unwaith, 
ddwywaith, neu aros ymlaen drwy’r 
amser, yn ôl y gofyn. Yn ystod 
adegau o rew, cadwch y gwres 
ymlaen drwy’r amser, a throwch y 
thermostat i lawr yn ystod y nos ac 
os ydych allan drwy’r dydd.                 

Sut i osod amserydd cloc 
Trowch y cloc nes iddo ddangos yr 
amser cywir. Penderfynwch pryd 
rydych am i’r gwres ddod ymlaen a 
diffodd a gosodwch y pinnau neu’r 
saethau ar gyfer yr amseroedd 
hynny (darllenwch isod sut i newid 
pinnau a saethau). Gosodwch 
switsh yr amserydd i ‘amserydd’ 
neu ‘awtomatig’ fel sy’n briodol 
i’r uned. Yn ystod adegau o rew, 
cadwch y gwres ymlaen drwy’r 
amser, a throwch y thermostat i 
lawr yn ystod y nos ac os ydych 
allan drwy’r dydd.

Sut i reoli’r tymheredd         
I osod y thermostat trowch y deial 
nes bod y saeth neu’r marciwr yn 
erbyn y gosodiad tymheredd sydd 
ei eisiau arnoch. Mae tymheredd 
cyffyrddus rhwng 18°C a 22°C. 

Diagram 95



77

Llawlyfr Trwsio

Newid pinnau ar gloc amser
Gwthiwch nhw i mewn wrth ymyl 
unrhyw amser pan fyddwch am i’r 
gwres droi ymlaen. Tynnwch nhw 
allan wrth ymyl unrhyw amser pan 
fyddwch am i’r gwres ddiffodd.        

Newid saethau ar gloc amser
Llithrwch y saethau ‘ymlaen’ (rhai 
coch fel arfer) o amgylch y cloc 
i’r amseroedd pan fyddwch am 
i’r gwres droi ymlaen. Llithrwch 
y saethau ‘diffodd’ (rhai glas fel 
arfer) o gwmpas i’r amseroedd pan 
fyddwch am i’r gwres ddiffodd. 

CLIRIO PEIPEN WASTRAFF 
SYDD WEDI’I BLOCIO

Clirio bath neu sinc sydd 
wedi’i blocio
Tynnwch y rhan fwyaf o’r dŵr allan 
â chynhwysydd addas. Daliwch 
glwtyn yn gadarn dros agoriad y 
gorlif, a gosodwch gap sugno dros 
dwll y draen. Pwmpiwch y cap 
sugno i fyny ac i lawr yn gyflym. 
Mae capiau sugno ar gael o’r rhan 
fwyaf o siopau DIY. Ar ôl clirio’r 
rhwystr, mae’n ddoeth glanhau’r 
trap gwastraff.

Glanhau trap gwastraff
Yn gyntaf, tynnwch unrhyw ddŵr 
gormodol allan o’r bath, y basn, 
neu’r sinc gan ddefnyddio jwg neu 
bowlen. Rhowch bowlen o dan y 
trap a dadsgriwich yr uniadau i 
dynnu’r trap allan. Glanhewch y 
trap yn drwyadl a’i roi’n ôl yn ei 
le, gan sicrhau bod y seliau yn eu 
lle a bod pob uniad wedi’i  
sgriwio’n dynn.

Botymau rheoli gwres Clirio peipen wastraff sydd wedi’i 
blocio

Allbwn gwres

Rhaglennydd 
digidol

Diagram 96

Rhaglennydd 
cloc

Diagram 97

Gwresogydd 
Stôr

Diagram 98

Diagram 100

Thermostat 

Diagram 99

Mewnbwn gwres
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Os oes mwy nag un gosodiad 
wedi’i flocio
Gallai’r broblem fod yn y stac 
carthion neu’r brif ddraen. Bydd 
angen i un o’n contractwyr glirio 
hwn. Achosir rhwystrau fel arfer 
pan fydd braster, dail te, gwallt etc 
yn cronni. Mae’n ddoeth glanhau 
mannau gwastraff â chynnyrch 
clirio draeniau.                

CLIRIO TOILED WEDI’I 
FLOCIO

Clirio rhwystrau   
Os yw’r badell eisoes yn llawn, 
gwaredwch ychydig o’r dŵr gan 
ddefnyddio jwg neu bowlen. 
Gwthiwch y brws toiled neu’r cap 
sugno i waelod y badell a’i bwmpio 
i fyny ac i lawr yn egnïol tua 10 
gwaith. Mae hyn yn creu gwactod a 
gwasgedd sy’n gallu symud y rhwystr. 
Fflysiwch y toiled i weld a ydy’r 
rhwystr wedi mynd. Efallai bydd 
angen ichi ailadrodd y broses nifer 
o weithiau cyn i’r toiled fflysio’n 
arferol. Peidiwch â defnyddio capiau 

sugno â disg metel, oherwydd 
mae’r rhain yn gallu torri neu gracio 
powlen y toiled. 

Osgoi rhwystrau     
Os oes peraroglydd wedi’i osod 
wrth ymyl padell y toiled, dylai gael 
ei ddiogelu yno i sicrhau na fydd 
yn cwympo i mewn ac yn achosi 
rhwystr. Achosir rhwystrau fel arfer 
gan bethau anarferol: cewynnau, 
teganau, tywelion misglwyf, 
peraroglyddion etc. Os bydd rhwystr 
yn digwydd am fod un neu nifer 
o’r pethau hyn yn mynd yn sownd, 
efallai bydd rhaid inni godi tâl 
arnoch i glirio’r rhwystr.              

Clirio toiled sydd wedi’i flocio

Diagram 101
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GORLIFOEDD

I stopio gorlif     
Os bydd seston y toiled yn gorlifo, 
ceisiwch godi’r arnofyn i gau’r 
bêl-falf: os bydd hyn yn stopio’r 
gorlif, ceisiwch ei glymu i fyny, gan 
ddefnyddio darn o bren a chortyn, 
fel yn y diagram. 

Gallwch wneud yr un fath gyda 
thanc storio dŵr oer fel ateb  
dros dro.   

TAPIAU CAU, LLIFDDORAU 
ETC 

Seston toiled  

Gorlif

Pêl-falf 

Seiffon
Piston 

Seston gyda’r arnofyn wedi’i glymu 
i fyny

Arnofyn

Tanc storio dŵr oer         

Peipen orlif  Peipen awyru 
dŵr poeth                 

Llifddorau ar 
beipiau porthi Pibell ymgodol 

Stopfalf neu  
dap cau                

Falf gwasanaeth 

Llifddor 

Tap gwagio 

Tap cau gyda  
falf draen            

Diagram 102

Diagram 103

Diagram 105

Diagram 106

Diagram 107

Diagram 108

Diagram 109

Diagram 104
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Allweddi ar goll   32 
ARGYFYNGAU      7
Astell dywydd  
wedi’i difrodi    30 
Awgrymiadau  
defnyddiol    71

Basn 
Wedi’i flocio   14 
Wedi’i ddifrodi / torri   14 
Teils wedi difrodi   16 
Sêl wedi mynd   16 
Tap yn diferu / yn ddiffygiol  16 
Tap rhydd     16 
Dŵr yn gollwng   14 

Bath 
Wedi’i flocio   14 
Wedi’i ddifrodi / torri   14 
Teils wedi’u difrodi   16 
Panel rhydd    14 
Sêl wedi mynd    16 
Tap yn diferu / 
yn ddiffygiol    16 
Tap rhydd     16 
Dŵr yn gollwng   14 

Boeler (gwres canolog) 
diffygiol    26 
Cafn / peipen ddŵr  
ddiffygiol     64 

Cafn yn gorlifo   62 

Cawod  
Wedi’i blocio    22 
Drws y cuddygl yn ddiffygiol 22 
Pibell wedi torri    22 
Ddim yn gweithio   20 
Sêl wedi mynd o gwmpas  20  
y llawr      
Braich cawod wedi torri  22 
Switsh wedi torri   22 
Llawr wedi torri    20 
Teils wedi’u difrodi  22 

Cefnfwrdd / teils wedi’u 
difrodi
O gwmpas bath / basn  16 
O gwmpas sinc y gegin  40 
O gwmpas y gawod   22 

Cegin   
Cwpwrdd     40 
Drôr      40 
Teils wal     40 
Sinc      42 
Teils llawr     70 

Cwpwrdd (cegin)  
wedi’i ddifrodi      40  

Draeniau wedi’u blocio 62 

Drws (allanol) 
Drafft     30 
Ffrâm wedi difrodi / pydru   28 
Gwydr wedi difrodi / torri  30 
Gosodiadau   32 
 
 

Mynegai 
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Yn sownd    28 
Clo ddim yn gweithio   32 
Glaw’n dod i mewn   30 
Trothwy wedi’i ddifrodi 28 
Astell dywydd wedi’i difrodi 30 
Mynediad drws diffygiol  32 

Drws (mewnol) 
Wedi’i ddifrodi    34 
Yn cydio / sownd   34 
Clicied wedi’i difrodi  34 

Drws y garej yn   56 
ddiffygiol  

Dŵr 
Peipiau’n curo    24 
Gollwng     24 
Gollwng o fath / basn   14 
Dim dŵr oer    24 
Gorlif tanc yn rhedeg   14 

Dŵr poeth wedi dod  26 
i ben  

Erial teledu (cymunedol)   
yn ddiffygiol    66 

Ffan echdynnu  
ddiffygiol    48 

Ffenestr
Ffrâm yn sownd / yn cydio  36 
Gwydr wedi’i ddifrodi /  36 
wedi torri  
Gosodiadau    38 

Ffens yn beryglus /  54 
wedi torri 

 

Gât 
Wedi’i difrodi   52 
Yn sownd / yn cydio   52 
Clicied / bollten yn   54 
ddiffygiol   
Postyn wedi pydru / torri 54 
Stop postyn wedi’i ddifrodi 54 

Goleuadau
Wedi methu   66 
Tiwb fflwrolau wedi mynd  48
(Golau argyfwng) diffygiol  66 
(Golau cymunedol) diffygiol  66 

Gollyngiad
O’r bath / basn     14 
O sinc y gegin       42 
O reiddiadur    46 
O drap gwastraff (cegin)  42 
O’r toiled       18 

Gosodiad trydanol    
yn mygu     50
Grisiau
Canllaw / balwstrad neu 
werthyd yn rhydd  68 
Astell rydd     68 
Tu uchaf rhydd    68 

Gwastraff wedi’i flocio

(bath / basn)    14 

Gwres 
Cymunedol    44
Twymydd tanbaid /   44 
gwresogydd darfudol 
yn ddiffygiol  
Gwresogydd stôr yn   46 
ddiffygiol     
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Llechi wedi’u difrodi  60 
Llithren sbwriel yn   66 
ddiffygiol  
Lloriau    70 
Llwybr wedi’i ddifrodi  58 
Mygdarthau mewn   46 
ystafell 
Peipen
Yn curo     24 
Wedi byrstio   24 

Peipen ddŵr / cafn 
diffygiol    64 
Peiriant golchi wedi’i  42 
flocio   
Pŵer: dim o gwbl    48 
Rheiddiadur
Yn gollwng    46 
Ddim yn cynhesu   44 

Rhigol  
Wedi’i blocio    62 
Gorchudd diffygiol  62 

Simnai wedi’i difrodi  60 
Sinc (cegin) 
Wedi’i blocio   42 
Tap yn diferu   42 
Tap rhydd     42 
Uned yn gollwng    42 

Soced plwg wedi methu 50 
Stac carthion wedi’i  20 
flocio 
Stribed selio wedi mynd 
O gwmpas basn neu fath 14 

O gwmpas cawod   22 
O gwmpas sinc cegin   42 

Synhwyrydd mwg yn  50 
ddiffygiol 
Tanc (storio) yn gorlifo  24 
Tap yn diferu / yn 
ddiffygiol ar fasn / bath 16 
Tap yn rhydd ar   16 
fasn / bath   
Teclyn trydanol diffygiol  50 
Teils (wal) wedi’u difrodi
Bath / basn    16 
Sinc y gegin    40 
Cawod      22 

To wedi’i ddifrodi  60 

Toiled 
Wedi’i flocio   20 
Yn gollwng    18 a 20 
Yn gwrthod fflysio    18 
Gorlif yn rhedeg    18 
Stac carthion wedi’i flocio  20 

Trothwy wedi’i ddifrodi 28 

Trydan: dim o gwbl   48 

Twll archwilio
Clawr wedi torri   62 
Gorlifo    62 

Waliau
Wal (yr ardd) yn beryglus
neu wedi cwympo  56 

Wedi’ch cloi allan  32




