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Nid yw’n amnewidyn am gyngor proffesiynol ond mae’n amcanu at 
ddangos sut y bydd Rheoliadau Cynllunio ac Adeiladu yn effeithio 
ar eich prosiect. Mae’r canllaw yn cael ei rannu yn benodau sy’n 
cynnwys cyngor ar brosiectau poblogaidd, a byddwn yn egluro a 
fyddwch yn debygol o fod angen Caniatâd Cynllunio neu ganiatâd 
Rheoliadau Adeiladu.

•	 Os ydych eisiau cadarnhad nad oes angen caniatâd cynllunio ar 
eich cynllun, cysylltwch â’n Canolfan Ymholiadau Datblygu ar 
xxxxx xxxxxx neu e-bostiwch ni yn xxx@xxxxxxx.xxxx.xxx neu 
lawrlwythwch ffurflen ymholi o’n gwefan  
www.xxxxxxxxxxxxx

•	 Os ydych eisiau cadarnhad nad oes angen caniatâd rheoliadau 
adeiladu cysylltwch â XXXXX XXXX Rheoli Adeiladu’r Cyngor ar 
XXXX XXX XXXX neu e-bostiwch ni yn xxx@xxxxxxx.xxxx.xxx 
neu ewch i’n gwefan www.xxxxxxxxxxxxx

Gall adnewyddu eiddo fod yn brofiad gwerth chweil. Mae’r llawlyfr 
hwn yn eich arwain drwy’r broses o wella eich cartref drwy wneud y 
mwyaf o’r gofod sydd gennych eisoes.

CYFLwYNIAD
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Rheoli Adeiladu Awdurdodau 
Lleol
Mae pob awdurdod lleol yng Nghymru 
a Lloegr yn rhan o LABC, sef rhwydwaith 
rheoli adeiladu mwyaf y DU. LABC yw’r 
aelod sefydliad sy’n cynrychioli’r 320 o 
adrannau rheoli adeiladu’r awdurdodau 
lleol, sy’n cynnwys dros 3,000 o syrfewyr 
proffesiynol a staff cynorthwyol, a LABC, 
o bell ffordd, yw darparwr rheoli adeiladu 
mwyaf y DU.

Gallwch ymddiried yn LABC
Mae timau rheoli adeiladu awdurdodau 
lleol bob amser ar gael a maent yn 
gweithio gyda deiliaid tai, penseiri, 
adeiladwyr a chrefftwyr er mwyn sicrhau 
yr adroddir ar waith a’i fod yn cael ei 
gwblhau’n gywir. Rydym yn annibynnol, 
a gallwn eich sicrhau bod y gwaith yn 
cydymffurfio â Rheoliadau Adeiladu. Fel 
arfer mae hon yn broses ddidrafferth, 
gydweithredol a hawdd.

I ddeiliaid tai mae hyn yn bwysig 
oherwydd mae’n golygu eich bod yn cael 
gwiriad annibynnol o’r gwaith sy’n cael ei 
wneud. Pan fo’r gwaith wedi ei gwblhau 
i’r safonau priodol, rydym yn rhoi 
Tystysgrif Gwblhau, sy’n ddogfen bwysig 
y bydd ei hangen arnoch os byddwch yn 
symud tŷ.

Cyfrifoldeb deiliad y tŷ yw 
Rheoli Adeiladu
Y deiliad tŷ (perchennog yr eiddo) 
sy’n gyfreithiol gyfrifol am gael 
cymeradwyaeth Rheoli Adeiladu. Yn aml 
iawn bydd penseiri ac adeiladwyr yn delio 
â hyn ar eich rhan. Ond dylech wirio bod 
hynny yn cael ei wneud, a gofyn i gael 
defnyddio eich tîm awdurdod lleol sy’n 
annibynnol, sy’n meddu ar wybodaeth 
leol am safleoedd ac adeiladau, ac sydd 
bob amser ar gael i’ch gwarchod.

Beth yw’r Rheoliadau 
Adeiladu?
Os ydych yn ystyried ymgymryd ag 
unrhyw waith datblygu, mae’n rhaid 
i chi ystyried a fydd y prosiect angen 
caniatâd cynllunio a/neu gais Rheoliadau 
Adeiladu. Mae’r rhain yn ddau gais ar 
wahân, ac mae’n rhaid eu cyflwyno’n 
unigol. Y Rheoliadau Adeiladu yw’r 
safonau cenedlaethol yng Nghymru a 
Lloegr sy’n gymwys i’r rhan fwyaf o fathau 
o waith adeiladu, p’un a bod hynny mewn 
cartrefi neu eiddo masnachol. Maent yn 
sicrhau bod yr amgylchedd y mae pob un 
ohonom yn byw ynddo yn lle diogel ac 
iach, a bod adeiladau yn gynaliadwy, yn 
ynni effeithlon ac yn darparu mynediad 
hawdd i bobl ifanc, hen, sâl neu anabl. 
Mae Rheoli Adeiladu yn archwilio ac yn 
cymeradwyo cynllunio a gwaith adeiladu.

Sut mae gwneud cais Rheoli 
Adeiladu
Cofiwch bod Rheoli Adeiladu yn wahanol 
i ‘gynllunio’ ac mae angen cais ar wahân 
ar ei gyfer.

Mae yna ddau fath o geisiadau Rheoli 
Adeiladau. Ar gyfer prosiectau mwy, pan 
fo gennych gynlluniau wedi eu llunio, 
rydych yn cyflwyno cais ‘Cynlluniau 
Llawn’. Fodd bynnag, ar gyfer prosiectau 
bach cyflym, gall eich crefftwr neu 
adeiladwr ddefnyddio ‘Hysbysiad 
Adeiladu’. Mae’n hawdd, y cwbl sydd 
angen i chi ei wneud yw mynd i wefan 
eich awdurdod lleol a chwilio am Reoli 
Adeiladu. Yna chwiliwch am “ceisiadau”. 
Neu gallwch ffonio neu ymweld â’ch 
cyngor. Neu, ewch i wefan genedlaethol 
LABC www.labc.co.uk a rhoi eich 
cod post – bydd hynny wedyn yn rhoi 
manylion cysylltu eich tîm awdurdod lleol.
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Ond mae yna anfantais posibl. Gall 
ymgymryd â gwaith sylweddol megis 
tynnu waliau i lawr, neu ailosod 
ceginau ac ystafelloedd ymolchi fynd 
o chwith yn ddifrifol os nad ydynt yn 
cael eu cynllunio’n briodol.

Cynllunio ymlaen llaw
Beth bynnag yw’r prosiect yr ydych 
yn ei ystyried, yr allwedd i lwyddo 
yw meddwl am bopeth ymlaen 
llaw – gwirio a fydd angen caniatâd 
Cynllunio neu Reoliadau Adeiladu ar 
gyfer y gwaith arfaethedig, canfod 
adeiladwr da ac, yn hanfodol, 
pennu cyllideb realistig. Gall yr 
amser a dreulir ar y cam hwn arbed 
tor calon a gwariant sylweddol 
yn ddiweddarach. Wedi’r cyfan, 
mae’n llawer haws symud wal 
mewn llun nag yw gwneud hynny’n 
ddiweddarach ar y safle!

Lleihau aflonyddwch
Mae rhai gwelliannau ond yn achosi 
ychydig iawn o annibendod, neu 
ddim o gwbl, a gellir eu gwneud 
pryd bynnag y dymunwch – megis 
addasu’r atig. Gellir gwneud 
prosiectau eraill, megis addurno neu 
ailosod ystafell ymolchi, fesul ystafell. 
Ond mae unrhyw beth sy’n debygol 

Mae adnewyddu eich eiddo yn gwneud llawer o synnwyr pan ydych 
yn ystyried y gall yr opsiwn o symud tŷ fel arfer olygu gwastraffu 
£20,000 neu fwy ar ffioedd a threthi – arian y gellid ei wario yn 
gweddnewid eich cartref presennol.

Beth ydych eisiau ei 
gyflawni?
Mae yna 3 prif reswm dros adnewyddu, ac 
ymdrinnir â phob un yn fanylach yn y canllaw hwn:

* Mwy o le
Yn aml mae’n bosibl gwella cynllun eich cartref. 
Er enghraifft, yn anaml mae ystafelloedd bwyta 
traddodiadol

yn cael eu defnyddio heddiw, felly ble ceir cegin 
fach drws nesa, mae’n gwneud synnwyr i’w ‘hagor’ 
i greu cegin/man bwyta modern. Neu ar brydiau 
gellir rhannu un lofft fawr yn ddwy lofft unigol. 
Neu gallech ychwanegu gofod drwy adeiladu 
estyniad neu addasu atig neu garej nad yw’n cael 
ei defnyddio. (Gweler ein canllaw ar Ymestyn Eich 
Cartref. Ceir manylion ar y dudalen gynnwys.)

* Gwell cyfleusterau
Os ydych wedi diflasu ar yr hen ystafell ymolchi 
afocado, neu bod unedau’r gegin yn disgyn yn 
ddarnau, dylai eu hailosod fod yn fuddsoddiad 
ariannol da. Byddai’r rhan fwyaf o gartrefi yn elwa o 
welliannau, megis inswleiddio fwy trwchus, ffenestri 
neu ddrysau di-ddraft, neu system wresogi fwy 
effeithlon efallai. Gall hyd yn oed ychydig o addurno 
ac ychydig o socedi trydan ychwanegol wneud byd 
o wahaniaeth heb orfod gwario ffortiwn.

* Atgyweirio
Os oes dŵr yn diferu i lawr eich waliau, mae’n 
rheswm da iawn i wneud ychydig o waith 
atgyweirio. Ond tra bod y gwaith atgyweirio yn cael 
ei wneud, gall fod yn gyfle da i wneud gwelliannau 
eraill, megis addurno, atal drafft, neu ynysu unrhyw 
bibellau cyfagos.

CYNLLUNIO EICH 
PROsIECT
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o greu llawer o lwch, llanast a sŵn, megis 
llyfnu, drilio neu dynnu nenfydau i lawr, 
angen cynllunio gofalus. Fel arfer, nid yw’n 
syniad da adnewyddu’r holl adeilad tra’n 
byw ynddo. Y sefyllfa ddelfrydol yw pan 
ydych yn prynu tŷ i’w ‘adnewyddu’ a bod 
gennych y dewis o fyw yn rhywle arall am 
ychydig wythnosau.

Yn aml gellir gwneud gwaith sylweddol 
ar yr un pryd â gwelliannau eraill oedd 
angen eu gwneud beth bynnag, gan helpu 
i rannu’r gost a lleihau aflonyddwch. Felly, 
er enghraifft, pan fyddwch yn cynllunio i 
ailaddurno y tro nesaf, byddai’n gwneud 
synnwyr inswleiddio waliau ar yr un pryd 
(sy’n debygol o fod angen caniatâd 
Rheoliadau Adeiladu.)

Cyllidebu a chostau adnewyddu
Waeth pa mor ofalus yr ydych yn cyllidebu 
ar gyfer gwaith adnewyddu, bydd yna 
elfen o ansicrwydd bob amser, oherwydd 
ar unrhyw adeg gallwch ddod ar draws 
broblem guddiedig. Er enghraifft, efallai 
mai dim ond ar ôl tynnu hen faddon y 
byddwch yn canfod distyn wedi pydru’n 
y llawr, a byddai hynny’n ychwanegu at 
y gost. Felly, fel arfer mae’n syniad da 
cynnwys swm wrth gefn o 10% o leiaf. Fel 
yr ydym yn ymwybodol o wylio rhaglenni 
teledu, mae’n hawdd iawn bod yn rhy 
optimistaidd yn ystod y cam hwn, cyn i 
ddŵr oer gael ei daflu ar bethau. Felly, wrth 
gyllidebu, ceisiwch fod yn realistig. Bydd 
costau llafur wrth gwrs yn elfen sylweddol o 

gyfanswm y gwariant, felly os oes gennych 
y sgiliau angenrheidiol i wneud peth o’r 
gwaith eich hun, gall hynny arwain at 
arbedion sylweddol. O ran deunyddiau, 
mae’n hawdd ymchwilio i’r gost ar-lein, 
ond cofiwch ychwanegu cost cludo eitemau 
swmpus, a chynlluniwch ymlaen llaw er 
mwyn caniatáu amseroedd aros am eitemau 
megis gwydr arbennig, unedau cegin a 
swîts ystafelloedd ymolchi. Wrth gyllidebu, 
ystyriwch a ellid ailddefnyddio unrhyw 
ddeunyddiau sy’n bodoli (e.e. hen lechi), 
neu eu gwerthu. A chofiwch gynnwys 
ffioedd syrfewyr, peirianyddion strwythurol 
ac ar gyfer ceisiadau Cynllunio neu 
Reoliadau Adeiladu. Pan fyddwch yn cyflogi 
adeiladwyr, cofiwch bod tasgau bach untro 
yn gymesurol ddrytach. Mae’r gost fesul 
uned yn rhatach os yw’r dasg yn rhan o 
brosiect mwy, pan ellir rhannu cost llogi 
peiriannau neu sgaffaldiau rhwng tasgau. 
Yn bwysicach na dim, mae angen i chi fod 
yn glir ynghylch beth ydych yn talu amdano 
mewn gwirionedd. A yw’r pris yn cynnwys 
TAW, sgaffaldiau, cludo’r holl ysbwriel i 
ffwrdd, a chlirio a glanhau ar ôl y gwaith?

Adnewyddu ar gyllideb 
gyfyngedig

Gellir gwneud llawer heb wagio’r banc. 
Os yw eich cegin yn edrych yn flinedig, ni 
ddylai gostio llawer i osod drysau newydd 
ar yr unedau neu dim ond eu paentio – 
llawer rhatach na gosod cegin gyfan gwbl 
newydd. Os yw’r unedau mewn cyflwr 
cymharol dda ond yn edrych yn hen 
ffasiwn, gosodwch nobiau neu handlenni 
newydd. Gall gosod tapiau newydd wneud 
gwahaniaeth mawr. Tric economaidd 
arall yw gosod wynebau gweithio da a 
chadarn ar unedau presennol. I fywiogi 
hen ystafelloedd ymolchi, gellir digennu 
cawodydd ac ailgrowtio teils am y nesaf 
peth i ddim.

Gyda chyllideb fechan gallwch greu 
gwyrthiau gydag ychydig o ailaddurno neu 
fywiogi eich ystafelloedd gydag ychydig o 
oleuadau newydd. Gall ychwanegu ffenestr 
do neu diwb solar weddnewid ystafell 

Xxxxxxxxxxx canllaw i adnewyddu eich     9



10     Xxxxxxxxxxxxx canllaw i adnewyddu eich



ddi-lun drwy greu gofod golau ac awyrog. 
Gyda chyllideb fwy, gall ailosod cegin 
neu ystafell ymolchi neu newid y cynllun 
weddnewid cartref, yn union fel y gall 
heulfan sydd wedi ei dylunio’n dda.

Lleihau TAW

Mae yna nifer o sefyllfaoedd pryd y gall 
TAW gostyngedig fod yn gymwys i eiddo 
preswyl. Mae’n debyg mai’r eithriad mwyaf 
amlwg yw pan ydych yn cyflogi unigolion 
neu gwmnïau bychan sydd â throsiant 
blynyddol isel sy’n is na’r trothwy TAW 
(£77,000 pan ysgrifennir hyn) oherwydd 

nad yw’n ofynnol iddynt godi TAW. Ond 
bydd yn rhaid i’ch adeiladwr dal dalu TAW 
ar ddeunyddiau a pheiriannau a logir, a 
bydd y gost yma’n cael ei throsglwyddo i 
chi. Pan godir TAW arnoch, gwiriwch bod 
y rhif TAW angenrheidiol wedi ei nodi ar yr 
anfoneb. Gellir gwneud arbediad arall pan 
ydych yn adnewyddu eiddo preswyl sydd 
wedi bod yn wag am o leiaf dwy flynedd, 
oherwydd bydd cyfradd TAW ostyngedig o 
bump y cant yn gymwys iddo. Yn well fyth, 
yn achos eiddo sydd wedi bod yn wag am 
fwy na 10 mlynedd, nid oes raid talu dim 
TAW – h.y. dylech allu adennill y swm llawn.

A yw’r prosiect yn ychwanegu gwerth 
i’ch eiddo?
Mae rhai gwelliannau yn ychwanegu mwy o werth na’i gilydd. Bydd llawer yn dibynnu 
ar i ba raddau mae’n datrys problem sylweddol, megis ehangu cegin fach neu 
ddarparu lle parcio ble nad oedd hynny’n bodoli. Mae gwelliannau gwerth uchel, 
pan fo’r holl gost neu’r rhan fwyaf ohoni yn cael ei hadennill, yn cynnwys pethau 
megis ailaddurno mewn lliwiau niwtral, ac unrhyw beth sy’n gwella’r profiad o fyw 
yn yr eiddo – h.y. gofod, cynllun a steil. Felly, fel arfer mae ychwanegu ystafell wely 
ddwbl ychwanegol, addasu’r atig neu godi estyniad yn fuddsoddiad ariannol da. Mae 
gwelliannau gwerth canolig, pan fo tua hanner y gost yn cael ei hadennill, yn cynnwys 
prosiectau megis ailosod ceginau ac ystafelloedd ymolchi. Ond mewn perthynas â 
gwelliannau megis gosod ffenestri dwbl, creu pwll nofio neu addasu garej integrol, 
efallai y byddwch ond yn adennill llai na chwarter y gost o ran y gwerth maent yn ei 
ychwanegu i’r eiddo. Gall rhai mathau o waith effeithio’n negyddol ar y gwerth, megis 
tynnu allan llefydd tân sy’n perthyn i gyfnod, teils hanesyddol neu hen gornisiau. Gall 
adnewyddu nodweddion gwreiddiol, megis ffenestri dalennog ychwanegu llawer 
mwy o werth na gosod amnewidiadau rhad, a gall stripio estyll ac adnewyddu hen 
ddrysau etc. er mwyn gwneud y mwyaf o hanes eiddo wella ei apêl.

Ond efallai mai’r defnydd gorau o arian yw 
atgyweirio unrhyw ddiffygion amlwg, megis 
sicrhau bod yr adeilad yn strwythurol gadarn ac yn 
gwrthsefyll y tywydd. Er nad yw’n elfen drawiadol 
o’r byd adnewyddu, mae hi bob amser yn syniad da 
gwneud gwaith atgyweirio elfennol – megis paentio, 
llenwi craciau a sythu drysau cypyrddau. Gall 
rhywbeth mor hawdd ag ailselio uniadau sydd wedi 
llwydo o gwmpas baddonau a chawodydd greu 
gwyrthiau, fel y gall atgyweirio tapiau sy’n gollwng 
ac amnewid ambell i baen sydd wedi cracio.
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Mae yna nifer o opsiynau mewn perthynas â 
chanfod yr arian i dalu am welliannau i’r cartref:
Cynilion
Os oes gennych ychydig o gynilion, y tebygolrwydd yw ei fod yn ennill llog bychan 
iawn oherwydd y cyfraddau isel. Gall ei ddefnyddio i ariannu gwelliannau i’r cartref 
sy’n ychwanegu gwerth i’ch cartref fod yn ffordd dda o ariannu prosiect.

Benthyciad gan Fanc neu Gymdeithas Adeiladu
Morgeisi yw’r ffordd rataf a’r ffordd orau fel arfer o fenthyca arian. Mae benthycwyr 
morgeisi yn gwybod bod gwelliannau i gartrefi fel arfer y cynyddu gwerth eich cartref 
(h.y. eu gwarant) ac fel arfer maent yn sympathetig tuag at geisiadau am fwy o gyllid 
at y diben hwn, felly gall hynny gyfiawnhau benthyca ychydig mwy yn ei erbyn ar y 
morgais. Y ffordd waethaf o gyllido yw defnyddio cardiau credyd a benthyciadau 
diwarant oherwydd gall y cyfraddau a godir fod yn uchel iawn.

Grantiau a chymorthdaliadau
O dro i dro bydd ffynonellau o arian grant yn ymddangos. Ond mae’r rhain yn tueddu 
i gael eu targedu at aelwydydd cymwys, sydd efallai’n ddibynnol ar fod mewn grŵp 
oedran neu incwm penodol. Ar brydiau mae grantiau ar gael gan awdurdodau lleol 
ar gyfer darparu cyfleusterau anghenion arbennig, megis ystafelloedd gwely gyda 
mynediad anabl. Hyd yn oed yn achos perchnogion adeiladau rhestredig, dim ond 
o dan amgylchiadau eithriadol y mae grantiau ar gael ar gyfer gwaith atgyweirio brys 
(e.e. gan English Heritage).

CYLLIDO EICH 
PROsIECT
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FIT a RHI

Mae perchnogion tai sy’n cynhyrchu eu 
trydan eu hunain yn gymwys i dderbyn 
incwm yn ogystal ag arbedion ar eu biliau 
ynni, a gelwir hynny yn Dariffau Cyflenwi 
(FIT). Ar hyn o bryd mae hynny’n bennaf 
yn gymwys i baneli PV (Ffotofoltaidd) neu 
dyrbinau gwynt, ac mae’n lleihau’r amser 

mae’n gymryd i’r costau gosod dalu’n ôl am 
y gwariant gwreiddiol. Mae Cymhelliannau 
Gwres Adnewyddadwy (RHI) yn cael eu 
cynnig ar hyn o bryd ar gyfer ynni a gynhyrchir 
o bympiau gwres o’r aer/ddaear, boeleri 
biomas, a phaneli dŵr poeth solar thermol. 
Gwiriwch www.decc.co.uk am y dyddiad y 
bydd RHI yn gymwys i eiddo preswyl.

Grantiau inswleiddio
Un maes ble mae cymhellion yn cael eu cynnig o dro i dro yw ar gyfer gwelliannau 
effeithlonrwydd, megis inswleiddio atigau neu wal geudod. Mae gan y gwaith yma’r fantais 
ychwanegol o greu arbedion ychwanegol o ganlyniad i filiau tanwydd is. Er enghraifft, 
mae’r Rhwymedigaeth Cwmni Ynni (ECO) yn ei gwneud yn ofynnol i gyflenwyr roi cymorth 
i aelwydydd incwm isel ac i rai sy’n byw mewn eiddo ‘anodd eu trin’ (e.e. tai â waliau solat 
felly gall fod yn werth ymchwilio i hynny. Er bod gwaith inswleiddio atigau a waliau ceudod 
a arianwyd gan y llywodraeth wedi cael ei ddarparu’n achlysurol am ddim neu wedi’i 
gymorthdalu ar gyfer aelwydydd penodol, mae ffynonellau cyllid gwladol yn tueddu i gael 
eu newid, felly’r cyngor gorau yw gwirio’r sefyllfa ddiweddaraf gyda’ch darparwr ynni.

Xxxxxxxxxxx canllaw i adnewyddu eich     15



Caniatâd y landlord
Os ydych yn berchen ar fflat, bydd y les 
fel arfer yn nodi bod angen i chi hysbysu’r 
Rhydd-ddeiliad neu eu Hasiant Rheoli cyn 
dechrau ar unrhyw welliannau sylweddol. 
Mae’r rhan fwyaf o brydlesau yn darparu 
mai cyfrifoldeb y Rhydd-ddeiliad yw trefnu 
gwaith i du allan yr adeilad, yn cynnwys 
ffenestri a drysau, yn ogystal â gwelliannau 
i unrhyw ardaloedd cymunol. Er na ddylai’r 
rhan fwyaf o welliannau mewnol, megis 
ailosod ceginau neu ystafelloedd ymolchi, 
fod angen hysbysiad ymlaen llaw, ni 
ddylid gwneud unrhyw waith strwythurol 
arfaethedig, megis tynnu waliau mewnol 
i lawr neu frestyn simnai, heb eu caniatâd. 
Os ydych yn rhentu eiddo, bydd angen 
cytuno ar unrhyw fath o welliant – hyd yn 
oed addurno – gyda’r perchennog ymlaen 
llaw – ac yn y rhan fwyaf o achosion dylai 
groesawu’r cynnig – ac efallai y bydd yn 
fodlon cyfrannu at y gost

Caniatâd cynllunio
Nid yw’r rhan fwyaf o waith adnewyddu 
mewnol mewn adeiladau preswyl yn 

debygol o fod o gonsyrn i Gynllunwyr. Mae 
cynllunio yn ystyriaeth yn achos rhai mathau 
o waith allanol sylweddol, pan fo angen 
ystyried yr effaith ar eiddo cyfagos, megis 
codi uchder y to. Ond fel arfer, mae’n 
bosibl gwneud gwaith sylweddol heb fod 
angen caniatâd Cynllunio. Mae hyd yn oed 
adeiladu estyniadau bach yn ganiataol o 
dan Reolau Datblygu a Ganiateir (PDR), er 
bod y caniatadau hynny ond yn gymwys 
i dai, ac nid i fflatiau ac adeiladau eraill. I 
gael gwybodaeth am ymestyn neu addasu, 
gweler ein Canllaw ar Ymestyn Eich Cartref. 
(Ceir manylion ar y dudalen gynnwys.)

Mae’n annisgwyl faint o waith gwella cartrefi sydd angen caniatâd 
o ryw fath. Os byddwch yn bwrw ymlaen heb wirio hyn gall 
achosi problemau difrifol yn ddiweddarach pan fyddwch eisiau 
gwerthu. Neu’n waeth, os bydd y gwaith yn anniogel neu’n 
beryglus, gall arwain at ddirwyon llym ac achos llys, neu hyd 
yn oed anaf difrifol neu farwolaeth. Felly, mae’n werth cymryd 
ychydig funudau ar y cychwyn i weld beth sydd ei angen.

Os ydych eisiau cadarnhad 
nad oes angen caniatâd 
Cynllunio, cysylltwch â’ch 
swyddfa Gynllunio.  
Mae mwy o gyngor ar gael yn 
y Porth Cynllunio  
www.planningportal.co.uk

CANIATADAU 
Y BYDDwCH O 
BOsIBL EU HANGEN
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Mae’n annisgwyl faint o waith gwella 
cartrefi sydd angen caniatâd o ryw fath. 
Os byddwch yn bwrw ymlaen heb wirio 
hyn, gall achosi problemau difrifol yn 
ddiweddarach pan fyddwch eisiau gwerthu. 
Yn waeth na hynny, os bydd y gwaith yn 
anniogel neu’n beryglus, gall arwain at 
ddirwyon llym ac achosion llys, neu hyd yn 
oed anafiadau difrifol neu farwolaeth. Felly, 
mae’n werth cymryd ychydig funudau ar y 
cychwyn i weld beth sydd ei angen.

Mae rheolau cynllunio yn llawer llymach 
mewn Ardaloedd Cadwraeth, ble bydd 
unrhyw addasiadau sylweddol i’r ‘prif 
weddlun’ (y ffrynt fel arfer) sy’n weledol 
angen caniatâd, megis ffenestri neu 
ddrysau newydd. Ond mae hi bob amser yn 
werth gwirio yn gyntaf.

Pan fo eiddo wedi’i restru, bydd hynny’n 
cyfyngu’n fawr ar eich ryddid i wneud dim 
ond y newidiadau lleiaf. Bydd unrhyw 
waith arfaethedig, yn cynnwys addasiadau 
mewnol – hyd yn oed addurno ar brydiau – 
angen Caniatâd Adeilad Rhestredig. Fodd 
bynnag, fel arfer ni fydd angen caniatâd ar 
gyfer gwaith atgyweirio tebyg am debyg. 
Ond gall hwn fod yn faes amwys, felly’r 
cyngor gorau yw ymgynghori â Swyddog 
Cadwraeth eich awdurdod lleol. Mae 
angen caniatâd cynllunio hefyd ar gyfer 
newid eiddo preswyl yn aneddiadau ar 
wahân neu ar gyfer unrhyw newid defnydd 
arfaethedig, megis rhedeg busnes. Pan fo 
caniatâd cynllunio wedi cael ei roi, fel arfer 
bydd yn ddilys am 3 blynedd, felly os na 
fydd gwaith cychwynnol ‘sylweddol’ wedi 
cael ei wneud yn ystod y cyfnod hwnnw, 
bydd angen cyflwyno cais newydd.

Rheoliadau Adeiladu
Rheoliadau Adeiladu yw safonau technegol 
manwl a bennir gan y llywodraeth, yn bennaf 
er mwyn sicrhau bod adeiladau yn ddiogel 
ac yn ynni effeithlon. Mae’n gyfreithiol 
ofynnol i’r adeiladwr a pherchennog yr eiddo 
gydymffurfio â Rheoliadau Adeiladu. Gall 
methu â gwneud hynny arwain at erlyniad 
a chosbau. Mae angen cais Rheoliadau 
Adeiladu ar gyfer mwy o fathau o waith nag y 

byddech yn ei ddychmygu. Yn ychwanegol 
at reoleiddio materion megis addasiadau 
strwythurol, diogelwch tân, draenio a gwaith 
adeiladu newydd sylweddol (e.e. estyniadau), 
mae’r Rheoliadau Adeiladu heddiw yn 
canolbwyntio mwy ar gadwraeth tanwydd a 
phŵer, er enghraifft drwy wella inswleiddio. 
Mae ‘Rhan L1B’ y Reoliadau Adeiladu yn 
nodi pan fo bwriad i adnewyddu rhannau 
sylweddol o waliau’r adeiladu, to neu loriau 
(a elwir yn ‘amlen thermol’), bydd angen i’r 
gwaith fodloni safonau inswleiddio gofynnol. 
Er enghraifft, gall amnewid hen orchudd 
ffelt ar do fflat fod yn fwy o dasg oherwydd 
bod y Rheoliadau Adeiladu yn ei gwneud yn 
ofynnol i chi uwchraddio’r inswleiddio yn y 
to fel rhan o’r dasg os ydych hefyd yn newid 
decin y to ei hun. Yn yr un modd, mae safonau 
uchafswm colli gwres a ganiateir yn gymwys 
i osod ffenestri a drysau allanol newydd. 
Mae’r Rheoliadau Adeiladu, yn y ffordd maent 
yn gymwys i brosiectau unigol, yn cael eu 
hegluro’n ddiweddarach yn y canllaw hwn. 
Os ydych eisiau cadarnhad nad oes angen 
caniatâd rheoliadau adeiladu ar eich prosiect, 
cysylltwch â’ch adran rheoli adeiladu.

Hunanardystio
Yn aml mae cymeradwyo gwaith megis 
weirio trydanol, ailosod ffenestri a 
gosodiadau gwresogi, yn cael ei wneud 
gan osodwyr cymeradwyedig sydd wedi 
eu cofrestru gydag un o Gynlluniau Person 
Cymwys a gymeradwyir gan y llywodraeth, 
ac fe’u gelwir yn ‘bersonau cymwys’ all 
ardystio bod y gwaith wedi cael ei wneud 
mewn cydymffurfiaeth â Rheoliadau 
Adeiladu. Caniateir i rai cyrff yn y diwydiant 
‘hunanardystio’ gwaith eu haelodau a rhoi 
tystysgrifau gwblhau, er enghraifft:

1. FENSA – dylai ffenestri newydd gael eu 
gosod gan gwmni sydd wedi’u cofrestru 
gyda Hunanasesu Ffenestri (FENSA) fydd 
yn gallu hunanardystio bod y gwaith yn 
cydymffurfio (nid yw hyn yn ofynnol pan mai 
dim ond y gwydr sy’n cael ei newid).

2. GAS SAFE – gall contractwyr cofrestredig 
roi tystysgrifau ar gyfer gosodiadau ac 
addasiadau i systemau nwy, dŵr poeth a 
gwresogi. Mae’n rhaid i’r contractwr fod 
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yn aelod cofrestredig, nid peiriannydd 
gwasanaethu yn unig.

3. OFTEC – mae’n cyfateb i Gas Safe yn 
achos boeleri ac offer sy’n cael eu tanio ag 
olew.

4. HETAS – mae’n cyfateb i Gas Safe yn 
achos boeleri ac offer sy’n cael eu tanio ag 
olew.

5. Contractwyr trydanol – mae’n rhaid iddynt 
fod wedi’u cofrestru gydag un o’r cynlluniau 
‘Rhan P’ er mwyn rhoi tystysgrifau ar gyfer 
gwaith trydanol domestig.

6. Competentroofer – Gall contractwyr sy’n 
perthyn i’r cynllun hwn wneud gwaith ar 
eich to, boed hynny’n osod to cyfan neu 
waith adnewyddu’n rhannol.

7. CERTASS – Gall contractwyr sydd wedi’u 
cofrestru gyda CERTASS roi tystysgrifau ar 
gyfer ffenestri newydd.

Y broses archwilio
Bydd Syrfëwr Rheoli Adeiladu yn ymweld 
â’ch eiddo ar adegau allweddol. Fel arfer 
mae’r archwiliadau hyn yn cael eu trefnu gan 
eich adeiladwr. Os bydd gennych unrhyw 
bryderon penodol yn ystod y prosiect, efallai 
y byddwn yn gallu eich helpu.

Tystysgrifau cwblhau
Mae’r dystysgrif gwblhau yn ddogfen 
gyfreithiol bwysig. Sicrhewch ein bod yn 
cael ein galw allan ar ddiwedd y prosiect 
er mwyn cynnal ein harchwiliad olaf. Ar 
ôl i’r gwaith gael ei gwblhau’n foddhaol, 
gellir rhoi’r dystysgrif, fydd yn cadarnhau 
cydymffurfiaeth â’r Rheoliadau Adeiladu. 
Bydd angen y dystysgrif hon arnoch pan 
fyddwch eisiau gwerthu neu ailforgeisio 
eich eiddo, felly cofiwch ei chadw mewn 
man diogel.

Cyngor ar ddefnyddio 
Contractwyr 
Huananardystiedig
1. Sicrhewch bod y contractwr 
wedi’i gofrestru ar gyfer y math 
penodol o waith maent yn ei 
wneud.

2. Ar ddiwedd y gwaith, sicrhewch 
eu bod yn rhoi Tystysgrif Gwblhau 
i chi cyn i chi setlo’r bil yn derfynol. 
Mae hynny’n cadarnhau bod 
y gwaith yn cydymffurfio â’r 
Rheoliadau Adeiladu.

3. Os oes unrhyw amheuaeth 
ynghylch cofrestriad ac aelodaeth 
y contractwr, cysylltwch â’i 
gymdeithas fasnach neu cysylltwch â 
Rheoli Adeiladu cyn eu hapwyntiad.

Deddf Wal Gydrannol
Os bydd angen i chi wneud gwaith 
adeiladu ar wal a rennir gyda’ch 
cymydog, bydd y Ddeddf Wal 
Gydrannol yn gymwys. Mae hwn 
yn ofyniad cyfreithiol sy’n gwbl 
ar wahân i Gynllunio a Rheoli 
Adeiladu. Yn ogystal ag effeithio 
ar waliau cydrannol rhwng tai teras 
a thai un talcen, gall hefyd fod yn 
gymwys pan eich bod angen tyllu 
sylfeini o fewn 3m i eiddo ffiniol 
(mewn rhai achosion, o fewn 6m), 
a gall hefyd fod yn gymwys i waliau 
ffiniol rhwng gerddi. Fel arfer mae 
hynny’n golygu penodi Syrfëwr  
Wal Gydrannol. Mae mwy o 
wybodaeth ar gael yn  

www.planningportal.co.uk
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Mae cais Rheoliadau Adeiladu wedi 
cael ei wneud am y gwaith, ond nid 
oes tystysgrif cwblhau ar gael sy’n 
dangos ei fod wedi ei gwblhau’n 
foddhaol. Mewn achosion o’r fath y 
camau gorau i’w cymryd yw cysylltu  
â Rheoli Adeiladu a threfnu  
archwiliad cwblhau ôl-weithredol. 
Bydd tystysgrif c=gwblhau newydd 
yn cael ei roi yn dilyn archwiliad 
boddhaus o’r gwaith.

Pan fo gwaith wedi cael ei wneud yn y 
gorffennol, efallai nad oes yna gofnod o 
gais Rheoliadau Adeiladu, oherwydd efallai 
nad oedd y perchennog yn ymwybodol bod 
hynny’n ofynnol. Mewn achosion o’r fath 
gellir gwneud cais am ‘dystysgrif unioni’ cyn 
belled â bod y gwaith wedi cael ei wneud ar 
ôl 1985. Yn y bôn, cais Rheoliadau Adeiladu 
ôl-weithredol yw hwn. Ond oherwydd 
bydd y gwaith eisoes yn orffenedig, efallai 
y bydd angen creu agoriadau ffisegol er 
mwyn sefydlu ei fod yn strwythurol gadarn 
ac er mwyn cadarnhau cydymffurfiaeth. 

Cysylltwch â’r tîm Rheoli Adeiladu i drafod y gwaith sydd wedi cael ei wneud a 
byddwn yn cadarnhau a fydd angen i chi wneud cais ffurfiol am unioni (fydd yn 
golygu y bydd raid i’r perchennog gyflwyno ffurflen gais gyda’r ffi angenrheidiol 
fel y gellir gwneud asesiad manwl). Pan fo unioni wedi cael ei gofnodi ar ffeil, bydd 
yn ymddangos mewn chwiliadau gan brynwyr arfaethedig yn y dyfodol a bydd yn 
cadarnhau bod gwaith wedi cael ei wneud sy’n cydymffurfio â Rheoliadau Adeiladu.

Sut all Rheoli Adeiladu eich cynorthwyo wrth 
werthu eich cartref?
Mae symud tŷ yn brofiad sy’n achosi digon o straen heb fod 
unrhyw broblemau mawr yn codi ar y funud olaf. Ond mae hynny’n 
digwydd weithiau pan na chafwyd caniatâd Rheoliadau Adeiladu. 
Os bydd addasiadau wedi cael eu gwneud heb gymeradwyaeth, 
y dybiaeth yw eu bod yn beryglus. Os nad oes tystysgrif gwblhau 
ar gael i gadarnhau cydymffurfiaeth, bydd hynny’n dod i’r amlwg 
yn ystod ymchwiliadau cyfreithiwr y prynwr, neu bydd syrfëwr 
y prynwr yn canfod hynny. Gall hynny arwain at oedi difrifol ac mae’n debygol o achosi 
pryder i brynwyr, a gall hyd yn oed achosi i’r gwerthiant fethu. 

“Rwyf wedi cael 
cymeradwyaeth 
Rheoliadau Adeiladu, 
ond nid wyf wedi cael 
tystysgrif gwblhau”

“Nid oeddwn 
yn gwybod bod 
angen i mi wneud 
cais Rheoliadau 
Adeiladu”
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Gwneud cais am ganiatâd

Cynllunio
Pan fo angen gwneud cais cynllunio, mae hi 
bob amser yn werth cysylltu â’r Cynllunwyr 
er mwyn trafod eich bwriadau ymlaen 
llaw. Yn y rhan fwyaf o achosion, mae hi 
hefyd yn werth trafod eich cynlluniau gyda 
phensaer neu syrfëwr. Yna bydd angen i chi 
gyflwyno’r ffurflenni cais wedi’u cwblhau, 
ynghyd â’r lluniadau angenrheidiol a’r ffi 
briodol, i Adran Reoli Datblygu’r awdurdod 
lleol. Ar ôl i’ch cais gael ei dderbyn, fel arfer 
mae angen i chi ganiatáu cyfnod o wyth 
wythnos ar gyfer ei brosesu ac iddo gael 
ei argymell, gobeithio, am gymeradwyaeth.

Rheoliadau Adeiladu
Ar gyfer unrhyw addasiadau strwythurol 
neu waith adeiladu newydd, fel arfer 
bydd angen lluniadau manwl gyda’r cais 
yn ogystal â chyfrifiadau peiriannydd. Yn 
wahanol i luniadau cynllunio, mae angen 
i’r rhain gynnwys gwybodaeth fanwl 
sy’n cadarnhau cydymffurfiaeth, megis 
nodi manylion am agoriadau a chryfder a 
pherfformiad thermol deunyddiau. Mae yna 
ddwy ffordd o wneud cais – cais Cynlluniau 
Llawn ‘iawn’, neu’r dull llwybr cyflym a elwir 
yn Hysbysiad Adeiladu. 

Cais Cynlluniau Llawn
Gyda’r dull hwn, bydd angen i’ch dylunydd 
gyflwyno lluniadau o’r gwaith arfaethedig, 
ynghyd â gwybodaeth ategol, ffurflen gais 
wedi ei chwblhau a’r ffi briodol. Yna byddwn 
yn gwirio’r manylion ac, yn dilyn unrhyw 
eglurhad angenrheidiol, byddwn fel arfer yn 
cyhoeddi llythyr Cymeradwyo. Oherwydd 
bod y dull hwn yn annog ymgeiswyr i feddwl 
am fanylion y prosiect ymlaen llaw, gall 
helpu i leihau’r risg o broblemau’n codi yn 
ddiweddarach. Gellir dechrau ar y gwaith ar 
unrhyw adeg ar ôl derbyn y cais, er mae’n 
werth disgwyl am ddwy neu dair wythnos 
fel arfer nes bod y manylion allweddol wedi 
cael eu gwirio. Bydd angen i chi neu eich 
adeiladwr hysbysu Rheoli Adeiladu o leiaf 
dau ddiwrnod cyn dechrau’r gwaith ar y safle. 
Yna bydd ein tîm o syrfewyr yn cysylltu â chi 
neu eich adeiladwr ac yn archwilio’r gwaith 
ar adegau allweddol wrth i’r gwaith fynd 
rhagddo ar y safle. Pan fo’r prosiect wedi’i 
gwblhau’n foddhaol, byddwch yn derbyn 
tystysgrif gwblhau er mwyn dangos bod y 
gwaith wedi cael ei archwilio a’i fod wedi 
cydymffurfio â’r Rheoliadau Adeiladu yn unol 
â’r lluniadau a gymeradwywyd.

Ni ddylai’r cais ei hun gymryd dim mwy 
na phum wythnos ar y mwyaf, ac yn y rhan 

Er mwy sicrhau bod eich prosiect yn llwyddiannus, mae’n rhaid 
gwneud rhai penderfyniadau pwysig ar y cychwyn. Os nad ydych 
yn gwneud y gwaith eich hun, bydd angen i chi ganfod adeiladwr 
priodol a chytuno ar bris. Mewn achosion mwy cymhleth efallai 
y bydd angen cyngor proffesiynol hefyd. Ac os bydd angen 
gwneud cais Rheoliadau Adeiladu neu gais cynllunio, dylid ei 
gyflwyno cymaint ymlaen llaw â phosibl.

DECHRAU AR EICH 
PROsIECT
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helaethaf o achosion, bydd yn sylweddol llai 
na hynny. Fel yn achos caniatâd cynllunio, 
ar ôl derbyn cymeradwyaeth, mae angen i 
chi ei ddefnyddio neu ei golli, a dechrau ar y 
gwaith o fewn cyfnod o dair blynedd.

Cais Hysbysiad Adeiladu
Gyda’r dull hwn rydych yn y bôn yn rhoi 
addewid ymlaen llaw y byddwch yn 
cydymffurfio â Rheoliadau Adeiladu ar y safle, 
yn hytrach na chyflwyno lluniadau manwl i brofi 
hynny ymlaen llaw. Gellir dechrau ar y gwaith 
48 awr ar ôl derbyn yr hysbysiad. Bydd un o’n 
Syrfewyr Rheoli Adeiladu yn ymweld â’r safle ar 
ôl ein hysbysu, er mwyn cytuno ar sut y dylai’r 
gwaith gael ei wneud, a chadarnhau’r camau 
ar gyfer archwilio. Weithiau bydd angen mwy 
o wybodaeth, megis cyfrifiadau strwythurol 
neu luniadau. Y risg sylweddol o ddefnyddio’r 
dull hwn yw y gall archwiliad safle ddatguddio 
rhywbeth yn ddiweddarach nad yw’n 
cydymffurfio. Ac os na sylwir ar broblem nes 
ei bod yn hwyr yn y dydd, gallai hynny olygu 
gwaith ychwanegol sylweddol o ran ei dynnu i 
lawr ac ailadeiladu. Byddai hynny i gyd yn creu 
aflonyddwch mawr, heb sôn am fwy o wariant. 
Felly, mae hyn yn fwy addas ar gyfer prosiectau 
llai gaiff eu cyflawni gan adeiladwr cymwys. 
Nid yw’n cael ei argymell oni bai fod eich 
dylunydd a’ch adeiladwr yn brofiadol iawn 
ac yn gwbl ymwybodol o ofynion Rheoliadau 
Adeiladu. Gyda’r dull hwn nid yw’r cynlluniau 
yn cael eu cymeradwyo’n ffurfiol, ond yn 
hytrach mae’r gwaith yn cael ei gymeradwyo 
ar y safle wrth iddo fynd yn ei flaen. Pan 
fydd wedi cael ei gwblhau’n foddhaol bydd 
tystysgrif gwblhau yn cael ei rhoi.

Cyngor Proffesiynol
Gellir penodi syrfëwr adeiladau neu bensaer 
i lunio cynlluniau, ysgrifennu manyleb a chael 
amcan brisiau neu dendro’r gwaith. Ar gyfer 
prosiectau mwy, dylent allu perfformio rôl 
rheolwr prosiect a gweinyddu’r contract. 
Hefyd, os nad ydych yn sicr pa rannau 
o’r eiddo sydd wirioneddol angen eu 
hadnewyddu, neu sydd ond yn edrych yn 
flêr a’u bod mewn gwirionedd yn berffaith 
gadarn, dylai Syrfëwr hefyd allu rhoi cyngor 
i chi – dylech osgoi cyngor sy’n annog 
gwerthiant. I ganfod y bobl briodol, gallwch 
ddechrau drwy wirio gwefannau y grwpiau 
proffesiynol ac arbenigol. Yn bwysicach na 
dim, dewiswch rywun yr ydych yn teimlo’n 
gyfforddus yn gweithio â hwy, a gwiriwch bod 
ganddynt yr yswiriant indemniad proffesiynol 
angenrheidiol. Mae penseiri cymwys yn 
aelodau o RIBA, ac mae Syrfewyr Siartredig yn 
aelodau o RICS. Er mwyn dylunio addasiadau 
strwythurol, fel arfer mae angen i chi benodi 
Peiriannydd Strwythurol sydd â chymwysterau 
proffesiynol, megis MICE neu MIStructE.

DIY
Mae rhai mathau o waith yn cael eu heithrio 
o’r cylch DIY gan Reoliadau Adeiladu, 
megis unrhyw waith gosod sylweddol, 
a llawer o’r gwaith trydanol. Fel arall, os 
ydych yn bwriadu ymgymryd â’r gwaith 
eich hun mae’n bwysig bod yn realistig 
ynghylch faint fedrwch ei gyflawni. Nid 
yw’n anghyffredin dod ar draws rhywbeth 
annisgwyl ar brosiectau adnewyddu, ac 
mae’n hawdd iawn tanamcanu faint o amser 
y bydd tasg yn ei chymryd – felly mae’n 
syniad da dyblu eich amcan cyntaf mewn 
perthynas ag amserlen sy’n rhagamcanu!

Dewis adeiladwr
Mae llwyddiant unrhyw brosiect adeiladu yn 
ddibynnol i raddau helaeth ar yr adeiladwr 
fyddwch yn ei ddewis. Ond gall unrhyw 
un sy’n berchen ar fan gynnig gwasanaeth 
adeiladu, felly mae’n hanfodol gwneud eich 
gwaith cartref. Fel arfer, argymhellion lleol 
yw’r rhai gorau, felly sicrhewch eich bod yn 
gweithredu ar argymhellion gan ffrindiau 
neu gymdogion. Gall penseiri a syrfewyr 
fod yn ffynhonnell ddefnyddiol o gyngor 
oherwydd efallai eu bod wedi gweithio 
â chontractwyr a chrefftwyr allweddol ar 
brosiectau blaenorol.
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Mae angen i chi hefyd benderfynu a ydych 
am benodi prif gontractwr neu gyflogi 
crefftwyr unigol yn uniongyrchol. Y naill 
ffordd neu’r llall, mae’n bwysig bod gan 
adeiladwyr eirdaon da. Fodd bynnag, yn 
aml mae’r bobl orau wedi cael eu bwcio 
fisoedd ymlaen llaw.

Dyfynbrisiau ac amcan brisiau
Mae dyfynbris yn bris pendant sy’n 
gyfreithiol rhwymedig – swm penodol 
am waith penodol. Oni bai eich bod yn 
gwneud cais am bethau ychwanegol, neu 
wedi cytuno ar unrhyw newidiadau, dyma’r 
swm y dylech ei dalu ar y diwedd. Ar y llaw 
arall, nid yw amcan bris yn ddim mwy na 
dyfaliad gorau’n adeiladwr ynghylch beth 
allai’r gost fod yn y pen draw. Ar gyfer 
prosiectau llai, syml, efallai mai disgrifiad 
wedi ei ysgrifennu’n glir a lluniad wrth 
raddfa fydd y cyfan fydd ei angen er mwyn 
i adeiladwr roi dyfynbris arno. Pan fyddwch 
yn cyflogi crefftwyr unigol, y trefniant gorau 
yw cadarnhau’n ysgrifenedig eich bod yn 
derbyn eu dyfynbrisiau ysgrifenedig. Ar 
gyfer prosiectau llai, yn aml mae cyflenwid 
llythyrau a chopïau o gynlluniau wedi’u 
cymeradwyo yn ddigon. Dylai’r llythyr 
gynnwys yr holl brif bwyntiau megis y pris 
cytunedig, y telerau talu, a’r dyddiadau 
dechrau a gorffen. Ar gyfer prosiectau 
mwy, mae’n syniad da teipio manyleb, 
sef ‘rhestr siopa’ hir sy’n nodi pob tasg 
unigol yr ydych eisiau eu gwneud y mae 
angen i’r contractwr seilio ei bris arnynt. Er 
mwyn dewis contractwr ar gyfer prosiect 
mawr, mae’n werth anfon tendrau i tua 
phedwar o gwmnïau lleol, yn cynnwys copi 
o’r lluniadau a gymeradwywyd gan Reoli 
Adeiladu a chontract addas megis  
www.fmb.org.uk/join-the-fmb/contracts

Y cyfan sydd raid i chi ei wneud yw 
llenwi’r manylion allweddol, megis y pris 
cytunedig, y dyddiadau dechrau a gorffen, 
a’r telerau talu. Yna bydd y ddau barti yn 
llofnodi ac yn cadw copi.

Rheoli’r prosiect
Yr allwedd i ganlyniad llwyddiannus yw 
nodi’n glir ar y cychwyn beth yn union ydych 
eisiau ei wneud, a sicrhau bod hynny’n cael 

ei gyfathrebu’n glir i’r bobl sy’n gwneud 
y gwaith. Hefyd, mae’n werth cynnwys 
ychydig o hyblygrwydd yn eich rhaglen, 
tra’n sicrhau bod yr adeiladwr yn parhau i 
ganolbwyntio ar gwblhau’r gwaith erbyn y 
dyddiad cytunedig. Mae rheoli eich cyllid yn 
bwysig iawn hefyd. Nid yw neb yn gwneud 
ei waith ar ei orau os nad yw’n cael ei dalu’n 
brydlon. Ond peidiwch byth â thalu am 
waith ymlaen llaw – rhag ofn i’r adeiladwr 
fethdalu neu ddiflannu heb unrhyw sôn 
amdano! Mae’n syniad da cytuno gyda’r 
contractwr i gadw swm dargadw (hyd at 5% 
o gyfanswm cost bob taliad). Bydd y swm 
dargadw ond yn cael ei ryddhau ar ddiwedd 
y prosiect pan fo’ch ‘rhestr manion’ o’r holl 
fân dasgau sydd angen eu gorffen wedi’u 
cwblhau. Pan fo’r prosiect wedi’i gwblhau, 
mae’n bwysig cael y dystysgrif gwblhau 
gan Reoli Adeiladu – mae hyn yn cadarnhau 
bod yn gwaith yn cydymffurfio â Rheoliadau 
Adeiladu. Ond nid oes rhaid i’r ystafelloedd 
fod wedi’u haddurno er mwyn rhoi tystysgrif 
gwblhau – mae mor gynnar a cham yr ail 
osodiad yn iawn fel arfer. Felly bydd dal 
angen i chi sicrhau eich bod yn fodlon bod y 
manion a’r addurno etc. wedi eu cwblhau.

Trefniadau domestig
Yn achos y rhan fwyaf o brosiectau bydd 
yna dipyn go lew o aflonyddwch, llanast a 
sŵn. Oni bai eich bod wedi cymryd camau 
addas i warchod a gorchuddio dodrefn a 
charpedi etc. gall hynny achosi colli tymer! 
Yn achos gwaith sylweddol, yn arbennig 
pan fo eiddo yn wag am gyfnod o amser, 
sicrhewch eich bod yn hysbysu eich cwmni 
yswiriant yn ysgrifenedig ymlaen llaw fel 
na allant osgoi hawliad petai angen i chi 
wneud un. Os ydych yn gwneud peth 
o’ch gwaith eich hun, sicrhewch eich bod 
yn gwisgo dillad gwarchodol, gogyls, 
mwgwd, menig ac esgidiau caled, a het 
galed pan fo angen. Yn bwysicach na dim, 
cymerwch ofal arbennig pan fyddwch 
yn gweithio ar uchder, a sicrhewch fod 
sgaffaldiau wedi eu codi’n gywir. Ac os 
nad ydych eisoes wedi eu gosod, mae’n 
debyg mai gosod larymau mwg yw’r cam 
diogelwch unigol mwyaf effeithiol, a’r 
rhataf hefyd.
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•	 Sicrhewch eich bod yn cael o leiaf tri dyfynbris (nid amcan brisiau) ysgrifenedig. 
Ar gyfer prosiectau mwy, dylai hwn gael ei brisio’n erbyn manyleb o eitemau yr 
ydych wedi ei darparu. Sicrhewch fod y gost wedi cael ei dadansoddi mor fanwl 
â phosibl, fel y gallwch weld beth ydych yn ei gael, a defnyddiwch hynny fel 
canllaw ar gyfer unrhyw waith ychwanegol.

•	 Wrth gymharu dyfynbrisiau, gwiriwch am unrhyw ychwanegion cudd, a 
pheidiwch â chael eich denu i ddewis y pris isaf yn awtomatig.

•	 Gwiriwch bod TAW yn gynwysedig yn y dyfynbris. Efallai bod gan grefftwyr unigol 
drosiant sy’n is na’r trothwy TAW, ac na fydd angen iddynt godi TAW. Os bydd y 
gwaith yn cael ei wneud ar adeilad rhestredig, efallai na fydd TAW yn gymwys.

•	 Gofynnwch am eirdaon o brosiectau blaenorol ac ewch i’w gweld.

•	 Peidiwch fyth â thalu ymlaen llaw. Cytunwch ar gamau talu ymlaen llaw a 
thalwch am waith sydd wedi ei gwblhau yn unig.

•	 Byddwch yn glir iawn ynghylch pa waith yn union ydych eisiau ei wneud. 
Peidiwch â newid eich meddwl o hyd ar y safle yn ddiweddarach, neu byddwch 
yn gorfod talu am nifer o ychwanegion costus.

•	 Defnyddiwch gontract ysgrifenedig gyda chwmnïau neu lythyrau manwl gyda 
chrefftwyr unigol.

•	 Cofiwch gadarnhau dyddiadau dechrau a gorffen yn ysgrifenedig, ynghyd â’r 
pris cytunedig a threfniadau talu.

•	 Cofiwch gadarnhau beth yn union sy’n gynwysedig yn y pris – e.e. a yw’n 
cynnwys codi ac ailosod carpedi, symud dodrefn, sgaffaldiau, clirio ysbwriel, 
llogi sgipiau a glanhau?

•	 Gwiriwch fod yr adeiladwr wedi ei yswirio ar gyfer risgiau i bobl ac eiddo. 
Gofynnwch am gopïau o dystysgrifau yswiriant atebolrwydd cyhoeddus llawn a 
(ar gyfer prif gontractwyr) sicrwydd atebolrwydd cyflogwr.

Cyngor ar Gyflogi Adeiladwyr
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Caniatadau

Cynllunio

Gellir adeiladu heulfannau yn aml heb 
fod angen gwneud cais cynllunio llawn o 
dan Reolau Datblygu a Ganiateir (PDR), yn 
ddarostyngedig i fodloni nifer o amodau 
(sydd hefyd yn gymwys i estyniadau). 
Yr uchafswm dyfnder yng nghefn y tŷ a 
ganiateir o dan y rheolau hyn yw chwe metr 
(neu wyth metr yn achos tai sengl), gyda 
chyfyngiad uchder o bedair metr a dim 
lletach na’r weddlun cefn bresennol – a 

ddylai roi digon o ofod yn y rhan fwyaf o 

achosion. Ond cyn bwrw ymlaen, mewn 

rhai achosion bydd angen i chi’n gyntaf 

ysgrifennu at eich Awdurdod Cynllunio Lleol 

gyda disgrifiad o’r cynnig. Yna byddant yn 

hysbysu cymdogion ffiniol, a bydd ganddyn 

nhw 21 diwrnod i gyflwyno gwrthwynebiad. 

Mae yna rai eithriadau pwysig i’r rheolau 

hyn, felly gwiriwch bob amser gyda’ch 

Awdurdod Cynllunio lleol yn ystod y cam 

cynllunio.

Weithiau mae heulfannau yn cael eu hadeiladu fel rhan 
o brosiect adnewyddu, ac maent yn ffordd eithaf rhad o 
ychwanegu mwy o ofod i’ch cartref.

Mae’r canllaw hwn yn ymdrin â gwaith adnewyddu poblogaidd 
mewn cartrefi. Gweler y chwaer lawlyfr – ‘Canllaw i Ymestyn eich 
Cartref’ – i gael gwybodaeth am ychwanegu gofod newydd i’ch 
eiddo gydag estyniad i’r cartref, addasu atig, neu addasu garejis 
ac adeiladau allanol. (Ceir manylion ar y dudalen gynnwys.)

HEULFANNAU
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Rheoliadau Adeiladu

Mae heulfannau hefyd wedi eu heithrio o’r 
Rheoliadau Adeiladu, cyn belled â’u bod yn 
bodloni meini prawf penodol:

•	 Nid yw arwynebedd y llawr mewnol yn 
fwy na 30m2.

•	 Dylai dim llai na 75% o’r to a 50% 
o’r waliau gynnwys deunydd tryleu 
– naill ai gwydr neu ddalennau 
polycarbonad. Dylai pob gwydr 
critigol neu wydr lefel isel fod yn wydr 
gwydn neu’n wydr diogelwch wedi’i 
lamineiddio a dylai uchder siliau 
ffenestri fod o leiaf 800mm uwch ben 
lefel y llawr.

•	 Mae’n rhaid i heulfannau gael eu 
gwahanu’n thermol o’r prif dŷ gyda 
drysau allanol o safon (yn cynnwys

•	 drysau patio neu ddrysau Ffrengig).

•	 Ni ddylid gosod system wresogi 
sefydlog – h.y. ddim wedi ei chysylltu 
i’ch system wresogi ganolog 
bresennol. Mae gwresogyddion 
symudol yn dderbyniol. Ond hyd yn 
oed gyda’r holl flychau uchod wedi’u 
ticio, mae yna feysydd eraill pan allai’r 
Rheoliadau Adeiladu fod yn gymwys:

•	 Os yw’r strwythur wedi ei adeiladu 
ar lwybr draen a rennir (gwiriwch 
cyn tyllu!). Sylwer, ni chaniateir i chi 
adeiladu dros Garthffos Gyhoeddus 
– i ganfod os oes yna unrhyw 
Garthffosydd Cyhoeddus ar eich 
eiddo, gwiriwch hynny gyda’ch 
Awdurdod Dŵr lleol.

•	 Mae’n rhaid i unrhyw gylchedau 
trydanol newydd gydymffurfio â Rhan 
P y Rheoliadau Adeiladu, felly bydd 
rhaid gwneud cais oni bai fod y gwaith 
yn cael ei wneud gan ‘berson cymwys’.

•	 Bydd unrhyw addasiadau strwythurol, 
megis agoriad newydd o’r tŷ i’r heulfan 
angen cymeradwyaeth Rheoliadau 
Adeiladu, hyd yn oed os yw’r heulfan 
ei hun yn adeilad a eithriwyd.

Dyluniad Heulfannau

Mewn perthynas â dylunio eich heulfan, mae 
yna rai pwyntiau cyffredinol y dylid eu cofio:

•	 Mae gan ddyluniadau o ansawdd 
da waliau sylfaenol o adeiladwaith 
maen â cheudod sydd wedi eu gosod 
i ddyfnder sylfaen arferol, y mae’r 
uwchstrwythur wedi ei osod arno – o’i 
gymharu â chael ei osod ar haen denau 
o slab concrid (all arwain at broblemau 
gyda symudiad strwythurol).

•	 Yn aml mae ffliwiau sy’n gwasanaethu 
boeleri a osodwyd ar waliau wedi eu 
lleoli mewn mannau sy’n anghyfleus 
i’r heulfan arfaethedig. Fel arfer mae 
hynny’n golygu gorfod ail-leoli’r boeler 
fel bod y ffliw yn ddigon clir o’r adeilad.

•	 Dylai cribau to wedi’u hawyru gael 
eu hintegreiddio er mwyn rhyddhau 
pwysedd aer ac atal ‘ymgodiad gwynt’ 
all wthio paneli to ysgafn allan.

•	 Ceisiwch osgoi adeiladu’r heulfan ble 
gallai amharu ar ymdrechion i achub gydag 
ysgol petai ffenestri sy’n gwasanaethu 
lloriau uchaf yn mynd ar dân.

Ailosod To Heulfan

Mae nifer o heulfannau erbyn hyn yn 
cyrraedd diwedd eu hoes naturiol, neu 
mae’n dechrau costio llawer mwy i’w 
cynhesu. Mae perchnogion cartrefi nawr yn 
chwilio am ffyrdd cost effeithiol o gadw eu 
harwynebedd llawr presennol tra’n gwella 
effeithlonrwydd yr heulfan. At y diben hwn 
maent yn ystyried amnewid eu hen doeau 
tryleu â rhai solat. Mae heulfannau wedi 
cael eu heithrio o gydymffurfio â Rheoliadau 
Adeiladu ers nifer o flynyddoedd – cyn 
belled â’u bod yn strwythur ysgafn sy’n 
cynnwys waliau/to sy’n wydr yn bennaf a 
bod yr heulfan wedi ei wahanu’n thermol 
o’r brif annedd. Pan fo gwaith adeiladu 
yn cael ei wneud i leihau cyfran y gwydr 
yn sylweddol neu lefel tryloywder y to – ni 
ellir bellach ystyried bod yr heulfan yn cael 
ei heithrio o gydymffurfio â Rheoliadau 
Adeiladu. Felly, os ydych yn bwriadu 
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amnewid to eich heulfan presennol gyda 
naill ai:

•	 Adeiladwaith to coed traddodiadol 
gyda theils/llechi yn gorchuddio ffrâm yr 
heulfan bresennol sydd wedi’i gwydro

neu

•	 Do	cyfansawdd	ysgafn	yn	union	ar	ben	
ffrâm yr heulfan bresennol sydd wedi 
ei gwydro – mae’n rhaid cyflwyno cais 
Rheoliadau Adeiladu.

Y prif bwyntiau i fod yn ymwybodol 
ohonynt wrth adeiladu eich heulfan yw:

Sylfeini – bydd angen tyllu tyllau treialu er 
mwyn asesu sylfeini presennol yr heulfan. 
Bydd hynny’n ofynnol er mwyn sicrhau bod 
y sylfeini yn addas ar gyfer cynnal llwyth 
newydd y to.

Adeiladwaith y to – bydd angen cynnal 
asesiad strwythurol o fframwaith bresennol 
yr heulfan er mwyn sicrhau ei fod yn addas 
i gynnal llwyth newydd y to – bydd angen 
gwirio pa fath a faint o atgyfnerthiad sydd 
yn y fframiau fertigol presennol. Os nad oes 
atgyfnerthiad addas yn y fframiau presennol 
er mwyn cynnal y to newydd – efallai y bydd 
raid gosod fframiau ffenestri newydd neu 
atgyfnerthiad ychwanegol yn sownd i’r 
fframiau presennol.

Effeithlonrwydd Ynni – dylid gosod 
trwch digonol o inswleiddiad yn 
adeiladwaith y to newydd fel ei fod yn 
cydymffurfio â Rheoliadau Adeiladu 
presennol. Mae’n rhaid i’r wal/drws 
gwahanu rhwng yr heulfan a’r brif annedd 
aros yn ei le bob amser. Cysylltwch â’r tîm 
Rheoli Adeiladu i drafod uwchraddio to eich 
heulfan cyn dechrau ar y gwaith adeiladu. 
Byddwch yn cael cyngor ynghylch y 
canlynol:

•	 Sut mae cyflwyno eich cais Hysbysiad 
Adeiladu – a’r ffi briodol.

•	 Trefnu archwiliad safle cychwynnol 
gan Reoli Adeiladu er mwyn trafod y 
prosiect gyda chi a’ch contractwr.

•	 Darparu tyllau treialu fel y gall y Syrfëwr 
Rheoli Adeiladu asesu addasrwydd 
eich sylfeini presennol.

•	 Trafod a chytuno ar gymorth mewn 
perthynas ag adeiladwaith arfaethedig 
eich to gyda’ch Syrfëwr Rheoli Adeiladu.

Ystafelloedd gardd

Pan nad yw eich heulfan yn bodloni meini 
prawf angenrheidiol y Rheoliadau Adeiladu, 
bydd yn cael ei hystyried fel estyniad i’r tŷ 
fydd angen cydymffurfio’n llwyr. Ymdrinnir 
â hynny yn y lyfryn ‘Ymestyn Eich Cartref’, 
ond mae’n werth nodi’r pwyntiau canlynol:

•	 Gall ychwanegu heulfan er mwyn creu 
cegin/man bwyta cynllun agored 
mawr greu teimlad dymunol a golau. 
Ond heb unrhyw ddrysau i’w rhannu 
oddi wrth gweddill y tŷ, bydd llawer 
o wres eich ystafell yn cael ei sianelu’n 
syth allan o’r heulfan, gan achosi i 
filiau ynni godi’n sylweddol. Gall 
toeau polycarbonad syml adael i fwy 
na 15 gwaith mwy o wres ddianc na 
thoeau teils confensiynol. Yn ystod 
yr haf, gall problem i’r gwrthwyneb 
ddigwydd, wrth i’r haul gynhesu’r 
gofod caeedig a’r tymheredd yn codi 
i lefelau annioddefol. Felly, pan nad 
oes gwahaniad thermol oddi wrth y 
tŷ, mae’n rhaid dylunio ystafelloedd 
newydd fel nad ydynt yn gollwng 
gwres, a bydd angen i’r dyluniad 
fodloni gofynion effeithlonrwydd 
thermol llym (Rhan L).

•	 Mae yna gyfyngiadau ar faint y rhannau 
gwydr (fel arfer bydd hynny’n cyfateb 
i ddim mwy na 25% o arwynebedd 
llawr yr estyniad + rhan ychwanegol er 
mwyn digolledu am unrhyw ddrysau 
neu ffenestri presennol sydd wedi cael 
eu gorchuddio oherwydd y gwaith).

•	 Bydd angen rhyw fath o system 
wresogi, megis rheiddiadur 
ychwanegol neu wresogi dan llawr 
newydd. Dylid gallu ei rheoli ar wahân 
i weddill y tŷ, fel y gellir ei gosod ar 
dymheredd is neu ei diffodd yn llwyr.
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Addasiadau i gynlluniau – 
paredau
Gall newid cynllun mewnol eiddo fod yn 
un o’r ffyrdd gorau o weddnewid ei apêl 
heb orfod gwario ffortiwn. Gall tynnu 
waliau mewnol i lawr er mwyn agor y 
gofod byw fod yn demtasiwn mawr, yn 
arbennig mewn anheddau llai, er enghraifft 
‘torri drwy’ ystafelloedd derbyn blaen 
a chefn. Ond mewn rhai achosion gall 
hynny fod yn strwythurol annoeth. Mewn 
eiddo sy’n perthyn i gyfnod, mae yna 
berygl o greu amgylchedd digymeriad, 
heb y nodweddion hanesyddol a’r cynllun 
gwreiddiol y mae nifer y brynwyr yn ei 
fynnu, ac felly bydd ei werth ar y farchnad 
yn gostwng. Hefyd, gall paredau mewnol 
gyflawni swyddogaeth ddefnyddiol drwy 
wahanu gweithgareddau yn y cartref 
allai wrthdaro â’i gilydd, neu guddio 
hen lestri neu lanast yn effeithiol. Ond 
cyn belled â’u bod yn cael eu cynllunio’n 
ofalus, gall addasiadau i gynlluniau fod yn 
llwyddiannus iawn o ran goresgyn diffygion 
yn y dyluniad gwreiddiol. Er enghraifft, 
gall tai gyda chlwstwr o ystafelloedd bach 
tywyll elwa’n fawr o’r golau ychwanegol 
a geir drwy agor yr ystafelloedd. Neu 
mewn eiddo gyda cheginau bach, gall 
tynnu’r wal i lawr sy’n gwahanu’r gegin a’r 
ystafell fwyta y drws nesaf wella’r cynllun 
yn syfrdanol am gost fychan o’i gymharu ag 
adeiladu estyniad newydd.

Tynnu waliau mewnol i lawr
Mae rhai waliau mewnol yn rhan sylfaenol 
o strwythur y tŷ. Mae rhai yn cynnig 
amddiffyniad tân i’r grisiau, ac mae eraill 
yn syml yn rhannu’r gofod yn y tŷ, ac 
maent yn gymharol rhwydd i’w haddasu 
neu eu tynnu i lawr. Yn amlwg, mae’n 
rhaid rhoi ystyriaeth ofalus i waliau cynnal 
pwysau cyn y gellir eu haddasu neu eu 
tynnu i lawr – ac mae’r gwaith hwnnw 
angen caniatâd Rheoliadau Adeiladu. Yn 
y rhan fwyaf o achosion bydd angen i chi 
ymgynghori â pheiriannydd strwythurol er 
mwyn dylunio trawst addas neu fath arall o 
strwythur cynnal fel bod y llwyth yn cael ei 
drosglwyddo i’r llawr yn ddiogel. Cyn tynnu 
wal fewnol i lawr, mae yna ddau gwestiwn 
allweddol i’w gofyn:

A yw’n cynnal pwysau?
Weithiau nid yw hi’n amlwg pa waliau 
sy’n cynnal pethau, a pha rai sy’n baredau 
yn unig. Ond os byddwch yn gwneud 
camgymeriad mewn perthynas â hyn, 
byddwch mewn trwbl difrifol. Yn y rhan 
fwyaf o adeiladau, yn arbennig adeiladau 
hŷn, bydd y waliau mewnol fel arfer yn 
cynnal llwyth to, distiau llawr neu waliau 
i fyny’r grisiau (gweler isod). Mewn rhai 
adeiladau newydd sydd wedi’u hadeiladu 
gan ddefnyddio technegau ‘ffrâm goed’, 
gall tynnu waliau yn fyrbwyll achosi 
problemau strwythurol hefyd.

ADDAsIADAU
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A yw yn eich gwarchod  
rhag tân?

Mae waliau o gwmpas grisiau yn cynnig 
amddiffyniad sy’n eich galluogi i ddianc os 
bydd tân. Bydd addasu’r rhain yn golygu y 
bydd angen canatau Rheoliadau Adeiladu, 
hyd yn oed os nad ydynt yn cynnal 
pwysau. Yn yr un modd, mae’n well gadael 
paredau sy’n gwahanu cynteddau ac 
ystafelloedd derbyn fel y maent, oherwydd 
maent yn ffurfio coridor dianc rhag tân 
sy’n cydymffurfio â Rheoliadau Adeiladu 
petaech angen addasu’r atig. Mae’r waliau 
yma yn arbennig o bwysig mewn tai sydd 
â thri llawr neu ragor. Os cânt eu tynnu i 
lawr, mae’n hanfodol gosod canfodyddion 
mwg wedi’u cysylltu i’r cyflenwad trydan, 
a bod ffenestri’r ystafelloedd i fyny grisiau 
yn addas at ddibenion dianc rhag tân. Os 
ydych yn dymuno tynnu wal o’r fath i lawr, 
cysylltwch â ni a byddwn yn hapus i roi 
gwybod i chi a ydynt yn hanfodol mewn 
perthynas â diogelwch tân ac a oes angen 
gwneud unrhyw waith ychwanegol.

Sut allwch ddweud a yw wal 
fewnol yn ‘strwythurol’?

Os ydych yn taro wal a’i bod yn swnio’n 
wag, peidiwch â chymryd yn ganiataol 
mai dim ond wal rannu stydwaith yn 
unig ydyw. Mewn gwirionedd mae rhai 
waliau stydwaith yn cynnal pwysau. I’r 
gwrthwyneb, nid yw waliau maen solat bob 
amser yn ‘strwythurol’ – adeiladwyd rhai 
fel paredau syml. I wirio a yw wal fewnol yn 
cynnal pwysau, gwiriwch a yw’n cynnal:

Llwyth to

Mewn tai hŷn, mae strwythur y to yn aml 
yn dibynnu ar gymorth wal fewnol. Mae 
toeau mwy modern gyda chyplau to siâp 
‘W’ (a gyflwynwyd yn y 1960 hwyr) wedi eu 
dylunio i bontio ar draws y tŷ cyfan o un brif 
wal i’r llall heb gymorth mewnol.

Llwyth lloriau
Anaml iawn y bydd distiau llawr yn pontio 
mwy na tua phedair metr heb gymorth wal 
fewnol neu drawst. Edrychwch am rediadau 
hoelion mewn estyll i weld cyfeiriad y 
distiau (ar ongl sgwâr â chyfeiriad yr estyll).

Llwyth waliau uwch ben
Yn aml mae waliau llawr isaf yn ymestyn i 
fyny’r grisiau fel waliau ystafelloedd gwely. 
Fodd bynnag, weithiau mae waliau i fyny 
grisiau wedi cael eu gosod yn groes neu’n 
cael eu cynnal gan drawst. Mae gan y rhan 
fwyaf o dai modern waliau stydwaith ysgafn 
yn y lloriau uchaf.

Cynhaliaeth ochrol
Mewn tai hŷn, mae waliau mewnol yn aml 
yn darparu ‘cynhaliaeth ochrol’ sy’n helpu 
i glymu ynghyd y waliau sy’n sownd iddynt 
ar y naill ben a’r llall . Os nad ydych yn sicr, 
mae’n well i chi ymgynghori â pheiriannydd 
strwythurol neu syrfëwr adeiladu, ond yn y 
rhan fwyaf o achosion bydd angen gwneud 
cais Rheoliadau Adeiladu.

Addasiadau Strwythurol
Cyn i chi wneud unrhyw addasiadau 
strwythurol i’ch cartref, mae’n rhaid 
gwneud cais Rheoliadau Adeiladu. Yna 
bydd Rheoli Adeiladu yn archwilio’r gwaith 
ar y safle wrth iddo fynd rhagddo ac yn 
rhoi tystysgrif gwblhau ar y diwedd. Yn 
ogystal â ‘thorri drwy’ waliau mewnol, 
mae yna nifer o fathau eraill o addasiadau 
strwythurol poblogaidd, megis tynnu 
brestyn simnai i ryddhau mwy o ofod byw, 
ac ymestyn agoriadau mewn prif waliau er 
mwyn darparu drysau gardd deublyg. Os 
bydd gwaith o’r fath yn cael ei wneud yn 
anghyfreithlon heb ganiatâd, gall achosi 
problemau sylweddol pan fyddwch eisiau 
gwerthu neu ailforgeisio – a gall fod yn 
beryglus hefyd o bosibl. Felly, mae’n rhoi 
sicrwydd i chi bod Rheoli Adeiladu yn 
cynnal ymweliadau â’r safle i wirio’r gwaith 
a chynnig cyngor proffesiynol.
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Dylunio
Er mwyn gwneud addasiad strwythurol 
yn ddiogel mae’n amlwg bod angen i chi 
ddarparu modd arall o gynnal y llwyth uwch 
ben. Bydd angen i beiriannydd strwythurol 
gyfrifo llwythiadau a dylunio datrysiad 
addas. Er enghraifft, pan fo brestyn simnai 
yn cael ei thynnu, bydd y gwaith maen sydd 
ar ôl uwch ben (i’r corn drwy’r atig/ystafell 
i fyny grisiau) yn dal i dderbyn llwyth o’r 
corn, a bydd angen ei gynnal. Fel arfer mae 
hynny yn golygu bod angen gosod trawst 
dur addas a gynhelir yn llwyr ar y naill ben 
a’r llall ar garreg gynnal. Yn yr un modd, 
pan fo waliau mewnol sy’n cynnal pwysau 
yn cael eu tynnu i lawr, fel arfer bydd angen 
gosod trawst dur er mwyn trosglwyddo’r 
llwyth i’r waliau ochr neu baredau. Pan nad 
yw paredau yn ddigon cryf i gynnal llwyth 
ychwanegol o’r fath, bydd angen gosod 
colofnau brics neu ddur i gynnal y trawst 
newydd, allai olygu gorfod tyllu sylfaen 
bach y tu mewn, fydd yn ychwanegu at y 
gost a’r aflonyddwch

Creu agoriad

Wrth wneud addasiadau strwythurol,  
mae’n rhaid darparu cynhaliaeth dros dro 
cyn gwneud unrhyw waith dymchwel.  
Er enghraifft, wrth dynnu wal i lawr,  
mae’n rhaid cynnal y meini uwch ben tra 
bod agoriad yn cael ei dyllu ar gyfer y  
lintel newydd. Gwneir hynny drwy dorri 
tyllau i ddechrau y union uwch ben safle’r 
lintel newydd er mwyn gosod ‘nodwyddau’ 
coed cadarn ynddynt. Mae’r rhain yn cael 
eu cynnal ar y naill ben a’r llall gan bropiau 
‘acro’ dur addasadwy ddylai orffwyso ar 
blanc sgaffaldiau er mwyn taenu’r llwyth.  
Fel arfer, dylai linteli newydd ymestyn o 
leiaf 150mm heibio naill ben yr agoriad 
newydd a’r llall. Er mwyn taenu’r llwyth, 
bydd angen cynhaliaeth ychwanegol o 
dan dau ben y lintel, megis gerrig cynnal 
neu friciau peiriannu caled. Ar ôl iddo gael 
ei gynnal yn ddiogel, gellir torri’r agoriad 
newydd oddi tano.
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Wrth adnewyddu eiddo, mae yna dair 
opsiwn mewn perthynas ag uwchraddio’r 
drysau: naill ai adnewyddu’r drws a’r ffrâm 
bresennol; newid dim ond y drws; neu osod 
cyfuniad o ddrws a ffrâm newydd. Bydd 
llawer yn dibynnu ar faint eich cyllideb, 
yn ogystal â chyflwr y drws presennol ac 
oed yr eiddo. Er enghraifft, mae gosod 
drws ffrynt UPVC newydd ar flaen tŷ sy’n 
perthyn i gyfnod yn un o’r ffyrdd cyflymaf 
o ddifetha ei gymeriad, a gall arwain at 
oblygiadau cynllunio hefyd. Felly, yn achos 
cartrefi hanesyddol, uwchraddio’r drysau 
gwreiddiol neu eu hamnewid â rhai union 
yr un fath yw’r dewis gorau fel arfer. Ond 
nid prif ddrysau mynediad yn unig all elwa 
o gael eu newid. Os ydych eisiau cyflwyno 
ychydig o ddychymyg pensaernïol i fyny’r 
grisiau, efallai ei bod yn bosibl amnewid 
ffenestri ystafelloedd gwely confensiynol 
â drysau dwbl gwydrog sy’n agor am i 
mewn, sydd wedi eu hamgáu yn allanol gan 
‘falconi Juliet’ haearn bwrw cynnil. Yn yr un 
modd, gall adnewyddu’r drysau mewnol 
weddnewid apêl eiddo.

Caniatadau
Mae angen caniatâd cynllunio mewn 
Ardaloedd Cadwraeth er mwyn gosod 
drws ffrynt newydd, ac unrhyw addasiadau 
sylweddol i’r brif weddlun. Yn achos 
adeiladau Rhestredig, mae angen caniatâd 
hefyd er mwyn newid drysau mewnol. 
Mae’r Rheoliadau Adeiladu yn gymwys 
pan ydych eisiau gwneud addasiadau 
strwythurol, megis ymestyn agoriad 
presennol er mwyn gosod pâr lletach o 
ddrysau dwbl. Pan fo’r ffrâm a’r drws yn 
cael eu newid ar yr un pryd, fe’u diffinnir 
yn Rhan L y Rheoliadau Adeiladu fel 
‘gosodiadau a reolir’ ac mae’n raid iddynt 
fodloni safonau inswleiddio thermol 
gofynnol a sicrhau eu bod yn aerdyn  
mewn perthynas â’r ffrâm a’r trothwy. 
Yn achos drysau mewnol, gall Rhan B 
y Rheoliadau Adeiladu sy’n ymdrin â 
diogelwchh tân fod yn gymwys ar brydiau, 
yn ogystal â Rhan M yn achos gwella 
symudedd y tu mewn.

Gall newid y prif ddrysau wneud llawer i wella ymddangosiad eiddo 
a gwella ei ‘apêl o’r palmant’. Gall hefyd wneud eich cartref yn 
gynhesach a llai drafftiog oherwydd mae drysau allanol nad ydynt yn 
ffitio’n briodol yn un o’r ffyrdd pennaf o golli gwres gan fod bylchau 
drafftiog yn caniatáu i hyrddiadau o aer oer ddod i mewn.

NEwID EICH 
DRYsAU
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Drysau allanol
Mae’n werth treulio ychydig o amser yn 
dewis drws newydd. Gall gosod un rhad 
olygu mwy o risg o ollwng neu o dorri i 
mewn. Yn amlwg, mae’n bwysig bod y 
dimensiynau yn cyfateb mor agos â phosibl 
i’r ffrâm neu’r agoriad presennol.

Weithiau mae gan adeiladau hŷn agoriadau 
sy’n lletchwith o ran maint, sydd efallai 
angen mwy o waith paratoi.

Felly, weithiau y dewis gorau yw 
adnewyddu ac uwchraddio drws 
gwreiddiol, ac mae nifer o ddrysau Sioraidd 
a Fictoraidd o ansawdd da yn dal yn gadarn 
o hyd. Fel arfer mae drysau sydd wedi eu 
cynhyrchu o UPVC yn cael eu cyflenwi fel 
uned gyflawn gyda ffrâm integredig. Eu 
prif fantais yw nad oes angen prin ddim 
gwaith cynnal a chadw arnynt, er nad ydynt 
bob amser mor ddeniadol â’r drysau coed 
traddodiadol. Fodd bynnag, yn wahanol i 
ddrysau UPVC, efallai na fydd drysau coed 
yn cydymffurfio â’r safonau perfformio 
thermol diweddaraf.

Gosod fframiau

Fel arfer mae drysau mynediad yn agor 
am i mewn, tra bod ‘ffenestri Ffrengig’ 
neu ddrysau balconi yn agor am allan yn 
gyffredinol. Ond nid oes dim i’ch rhwystro 
rhag gwella cynllun cegin er enghraifft 
drwy osod y drws fel ei fod yn agor am allan 
i’r ardd er mwyn arbed gofod y tu mewn. 
Wrth osod fframiau newydd, mae’n arfer 
dda gosod stribed amddiffynnol o DPC 
plastig o’u cwmpas (fel yn achos ffenestri 
newydd). Er bod fframiau coed fel arfer 
wedi cael eu trin ymlaen llaw, dylid paentio 
pob wyneb fydd yn mynd yn erbyn y waliau 
â phaent preimio, tanbaent a phaent. Yn 
achos fframiau UPVC mae’n arbennig o 
bwysig caniatáu am ehangiad y plastig 
drwy adael bwlch addas rhwng y ffrâm a’r 
meini o’i chwmpas, er mwyn atal iddi golli 

ei siâp. Ar ôl eu gosod, dylai’r uniadau 
rhwng ymylon y ffrâm a’r waliau gael eu 
selio â mastig. Mae dŵr glaw yn cael ei atal 
rhag dod i mewn o dan ddrysau mynediad 
drwy ddefnyddio seliau trothwy gaiff eu 
gosod mewn hollt ar ochr isaf y drws neu ar 
y trothwy o dan y drws. Dylid hefyd gosod 
‘bwrdd tywydd’ ar waelod blaen y drws er 
mwyn gwasgaru dŵr glaw.

Gosod drysau

Y fantais o osod ffrâm a drws ‘cyfunol’ 
newydd yw bod y ffrâm wedi’i dylunio 
i dderbyn eich dewis penodol o ddrws 
– felly dylai’r cyfan ffitio’n hawdd i’w le. 
Fodd bynnag, er mwyn sicrhau bod y ffrâm 
yn ffitio’r agoriad, efallai y bydd angen 
gwneud ychydig o waith paratoi ar y gwaith 
maen. Dylid dadlapio drysau coed newydd 
a rhoi amser iddynt gynefino cyn eu gosod 
er mwyn lleihau’r risg o ystumio, camdroi 
neu lynu. Er mwyn sicrhau ffit dda, efallai 
y bydd angen ychydig o gynllunio, yn 
arbennig pan fo hen fframiau wedi colli eu 
siâp ychydig. Dylid paentio neu farneisio 
drysau coed yn fuan ar ôl eu gosod fel nad 
ydynt yn cael cyfle i amsugno lleithder 
a chwyddo. Wrth osod drysau newydd, 
dylid gadael bwlch clirio o tua 3mm ar 
y top a’r ochrau, ond bydd angen i chi 
ganiatáu am y ffaith bydd y drws yn gollwng 
gydag amser. Dylid gosod colfachau ar y 
drysau yn gyntaf bob amser, cyn eu gosod 
ar y ffrâm. Colfachau pres fel arfer sydd 
orau oherwydd nad ydynt yn rhydu. Ar ôl 
gwneud unrhyw drimio angenrheidiol a 
bod safleoedd y colfachau wedi eu naddu 
a’r colfachau wedi’u gosod, gellir lletemu’r 
drws dros dro yn ei le fel y gellir ei sgriwio 
i’r ffrâm. Yn achos drysau trymach, megis 
rhai sy’n cynnwys gwydr, dylid gosod 
trydedd colfach yn y canol rhwng y prif bar. 
Yn olaf gellir gosod celfi’r drws a’r cloeon.
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Diogelwch
Wrth chwilio am ddrysau newydd dylai’r 
rhai a ardystiwyd gyda PAS 23/PAS24 
ddarparu’r diogelwch gorau posibl.

Dylai cloeon gydymffurfio â BS3621. Ar 
gyfer drysau allanol, y cloeon diogelwch 
gorau yw cloeon llwyrglo 5 lifer, a chlo 
ymyl silindr ar ddrysau ffrynt. Y mathau 
hawsaf i’w defnyddio yw cloeon mortais â 
handlenni lifer sy’n gweithio bollten glicied 
neu follten lwyr yn awtomatig.

Drysau mewnol
Mewn tai hŷn, fel arfer mae’n well 
adnewyddu’r drysau mewnol gwreiddiol, 
oherwydd eu bod yn rhan bwysig o 
hanes a phensaernïaeth yr adeilad – ac fe 
ddylai fod yn llawer rhatach na gosod rhai 
newydd. Ond mae newid drysau modern o 
ansawdd gwael yn werth ei wneud fel arfer 
oherwydd mae’n ffordd hawdd o adfywio 
eich ystafelloedd. Er mwyn cael mwy o 
olau i mewn i ystafell, gall drysau wedi’u 
gwydro’n rhannol fod yn ddefnyddiol, ond 
mae angen i baneli isaf drysau fod yn wydr 
diogelwch. Mae oed a phensaernïaeth yr 
adeilad yn debygol o ddylanwadu ar steil 
y drysau newydd a’r celfi. Yn wahanol i 
nifer o ddrysau modern plaen, mae gan 
dai Fictoraidd yn gyffredinol ddyluniadau 
pedwar panel clasurol, roedd yr oes 
Sioraidd yn hoff iawn o’r math chwe 
phanel ac yn y 1930au ymddangosodd y 
drysau paneli ‘un dros dri’ neilltuol – heb 
anghofio taid yr holl drysau, y drws ffermdy 
ysgafellog a chleddog traddodiadol. Os 
ydych eisiau ail-greu gwir deimlad o dŷ 
sy’n perthyn i gyfnod, gall iardiau adennill 
fod yn ffynhonnell ddefnyddiol o ddrysau 
traddodiadol. Ond cofiwch na ellir gwella 

llawer ar ddrysau sydd wedi colli eu siâp, 
a gellir ond trimio ychydig ar ddrysau rhy 
fawr cyn bod hynny’n effeithio ar eu cryfder. 
Mae drysau mewnol yn ysgafnach na’u 
cefndryd allanol mwy gwydn, ac fel arfer 
maent wedi eu gwneud o goed meddal â 
thrwch o 35mm yn unig fel arfer. Mae nifer 
o ddrysau ysgafn yn wag y tu mewn, ac 
maent wedi eu gwneud o ffrâm goed syml 
sy’n cynnwys craidd cardfwrdd crwybr, 
wedi ei gladio ar y ddwy ochr gyda phaneli 
wedi’u mowldio. Y rhai trymaf un yw drysau 
gwrth dân sy’n cau eu hunain sy’n gallu 
gwrthsefyll tân am 20 munud (‘FD20’), ac 
mae’r rhai yn cynnwys stribed chwyddedig i 
roi mwy o amddiffyniad. Mae’n annhebygol 
y byddwch angen y rhain mewn tŷ arferol 
oni bai fod yr annedd yn dri llawr neu fwy, 
neu yn achos drysau i garejis integredig 
(‘FD30’). Mae gosod cliciedau yn tueddu 
i fod yn hawdd gyda drysau coed solat. 
Gyda drysau gwag mae angen i chi leoli’r 
bloc coed solat sydd yn y ffrâm i’w gosod 
ynddynt. Gellir cynnal y rhan fwyaf o 
ddrysau mewnol gan bar o golfachau 
ymyl, er bod drysau tân trymach angen 
trydedd colfach, ac mewn rhai achosion 
efallai y bydd angen gwneud stop clicied 
yn fwy trwchus. Mewn perthynas â gosod 
drysau newydd, fel arfer mae angen iddynt 
gyfateb â dimensiynau’r ffrâm sy’n bodoli, 
ac nid yw hynny bob amser yn cydateb yn 
gyfleus â meintiau drysau safonol y 21ain 
ganrif. Felly, mae’n debyg y bydd angen 
peth addasu. Gellir prynu fframiau drysau 
mewnol newydd ar ffurf cit, sy’n cynnwys 
leinwyr coed sy’n cael eu sgriwio i’r gwaith 
maen neu wal stydwaith.
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Os ydych yn gweithio gyda chyllideb fach, ni 
ddylai fod yn rhy anodd creu argraff o ysblander 
drwy ddefnyddio unedau rhad, gyda wyneb 
gweithio ithfaen neu goed caled o ansawdd da 
ac offer cegin trydanol chwaethus.

Caniatadau
Ac eithrio mewn adeiladau Rhestredig, ni 
ddylai ailosod cegin godi unrhyw broblemau 
cynllunio. Fodd bynnag, mae yna nifer 
o feysydd pan fo Rheoliadau Adeiladu 
weithiau yn gymwys:
•	 Draeniau newydd.
•	 Addasiadau strwythurol, e.e. tynnu 

waliau i lawr neu frestyn simnai.
•	 Gosod cyflenwad nwy a gosod boeler/

offer coginio.
•	 Gwaith trydanol sy’n cynnwys darparu 

cylched newydd neu uned defnyddwyr.
Fel arfer mae’r ddwy eitem olaf yn 
cael eu hunanardystio gan osodwyr 
cymeradwyedig, ond ar gyfer

draeniau ac addasiadau strwythurol 
bydd angen i Reoli Adeiladau gynnal 
archwiliadau i wirio bod y gosodiadau 
newydd yn dderbyniol. Os yn bosibl, dylid 
hefyd uwchraddio’r awyriad gyda ffannau 
echdynnu wedi’u dwythellu (e.e. ar lwfer 
popty) ac awyrellau llifo wedi eu gosod ar 
ffenestri a drysau.

Cynllunio cegin
Mae yna fwy i ddylunio cynllun cegin na 
fyddai rhywun yn ei feddwl. Mae ceginau 

yn ddibynnol ar osod cysylltiadau plymio a 
thrydanol cymhleth yn y llefydd iawn. Felly 
mae’n hanfodol cynllunio eich anghenion 
ddigon ymlaen llaw, oherwydd gall newid 
safleoedd gosodiadau yn ddiweddarach 
achosi llawer o gostau ychwanegol a 
thrafferth o ran ail lwybro’r cyflenwadau 
trydan, pibellau nwy a’r plymio. Mae 
yna lawer o fanylion y mae’n rhaid eu 
cael yn iawn wrth osod cegin newydd, 
heb sôn am osod unedau newydd mewn 
hen ystafelloedd â siâp od â waliau cam, 
gyda dim digon o socedi a phibellau 
hynafol. Mae’n bwysig ystyried y llwybrau 
cyflenwad dŵr poeth ac oer yn ofalus, y 
gwastraff ar gyfer y sinc, peiriant golchi 
dillad, peiriant golchi llestri, ac awyrell ar 
gyfer sychwr dillad. Gwiriwch leoliad yr 
holl socedi trydanol newydd a’r switshis 
golau mewn perthynas â’r unedau a’r offer 
trydanol newydd. Cofiwch hefyd am leoliad 
y switshis ynysu ffiwsedig, prif reolyddion 
y popty, ffannau lwfer popty a dwythell 
awyrell, ac unrhyw oleuadau o dan yr 
unedau – heb anghofio gwirio argaeledd 
cyflenwad pŵer ar gyfer unedau gwaredu 
gwastraff neu feddalyddion dŵr etc. Fel 
arfer gall cyflenwyr ceginau ddarparu 
delwedd 3D fanwl o’r ystafell i’ch helpu 
i gael darlun o’r unedau newydd cyn eu 
harchebu. Ond yn hytrach na dibynnu ar 
gyngor gwerthwr, nid yw’n rhy anodd 
dychmygu eich ‘cegin rithwir’ eich hun 
gan ddefnyddio pad o bapur graff syml. 
Brasluniwch yn cynllun yn ofalus gan edrych 
i lawr oddi fry. Lluniwch gynllun o’r gegin 

Y gegin yn aml yw canolbwynt y cartref ac mae’n un o ystafelloedd 
brysuraf y tŷ. Mewn cartrefi newydd mae’r cynllun traddodiadol sy’n 
cynnwys cegin ac ystafell fwyta ar wahân wedi cael ei disodli gan 
gegin/man bwyta teuluol cynllun agored. Felly gall ailosod, neu efallai 
ymestyn cegin bresennol, ychwanegu gwerth sylweddol i’r eiddo yn 
ogystal â gweddnewid ei apêl.

AILOsOD CEGINAU
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wrth raddfa, gan ddechrau gyda’r prif 
waliau, ac yna ychwanegu holl agoriadau’r 
ffenestri a’r drysau a marcio lleoliad 
rheiddiaduron a socedi. Yna lluniwch 
weddlun o bob wal yn ei thro fel petaech 
yn sefyll yn yr ystafell. Gall torri siapiau 
wrth raddfa o unedau ac offer trydanol a’u 
gludo ar eich cynllun grid fod yn eithriadol 
ddefnyddiol o ran atal camgymeriadau 
costus yn ddiweddarach.

Cwblhau

Pan fo’r holl blymio wedi ei gwblhau a’r holl 
sinciau wedi eu cysylltu’n iawn, mae yna 
rai gwiriadau y dylid eu gwneud cyn i chi 
wneud y taliad olaf i’ch gosodwr ceginau:

•	 Dylai pob uned newydd fod wedi eu 
gosod yn iawn ar y waliau a’r lloriau 
a dylai’r drysau a’r droriau weithio’n 
rhwydd.

•	 Dylai’r wyneb gweithio fod â’r trwch 
cywir ac wedi cael ei huno’n daclus â 
sêl da ble mae’n uno â’r wal.

•	 Dylai falfiau unffordd fod yn eu lle  
ar gyfer y gwahanol bibellau  
cyflenwad dŵr.

•	 Dylai gwastraff lifo allan yn foddhaol.

•	 Dylai pob gwaith plymio newydd  
gael ei brofi i sicrhau ei fod yn dal  
dŵr.

•	 Dylid cysylltu pibellau newydd i offer 
trydanol megis peirannau golchi llestri 
a pheiriannau golchi dillad.

•	 Mae’n rhaid i’r holl waith trydanol fod 
wedi ei gwblhau a bod yn weithredol, 
a’r socedau a’r switshis wedi eu gosod 
yn sownd a thystysgrif prawf wedi’i 
ddarparu.

•	 Mae’n rhaid i unrhyw foeler newydd 
gael ei gomisiynu a’i brofi.

•	 Mae’n rhaid i unrhyw Dystysgrif 
Gwblhau Rheoli Adeiladu gael ei 
ddarparu.
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Cyngor ar Ddylunio Cegin
Dylai mesuriadau mewnol ystafell fod yn gywir ac yn fetrig (mm fel arfer). 
Os yw’n bosibl, dylai eich cyflenwr cegin gymryd y mesuriadau ei hun fel 
na all eich beio chi yn ddiweddarach os na fydd pethau’n ffitio.

•	 Gwiriwch gyfyngiadau dylunio – nodwch leoliad boeleri, drysau, 
ffenestri, pibellau cyflenwi a phibellau gwastraff.

•	 Marciwch leoliad pibellau cyflenwad dŵr poeth ac oer a phibellau 
gwastraff.

•	 Mae’n rhaid i socedi a switshis trydanol fod yn ddigon pell oddi 
wrth bentanau a sinciau.

•	 Nodwch uchder mewnol siliau ffenestri, a’r gofod nenfwd sydd ar 
gael.

•	 Mae poptai angen 300mm o ofod wyneb gweithio clir ar y naill 
ochr a’r llall ac ni ddylid eu gosod y drws nesaf i sinc neu o dan 
ffenestr.

•	 Ni ddylid gosod unedau wal yn uniongyrchol uwch ben pentan/
popty neu uwchben sinc.

•	 Ni ddylid lleoli oergelloedd na rhewgelloedd y drws nesaf i bopty.

•	 Dylid marcio pob agoriad drws ar gyfer pob uned wal a llawr ar 
eich cynllun.
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Gall newid hen swît ystafell ymolchi flinedig weddnewid eich cartref 
am gost cymharol fychan. Mae ystafelloedd ymolchi yn rhatach na 
cheginau i’w hailosod – gall swîts newydd safonol fod yn annisgwyl 
o rad i’w prynu – er y gall gwaith cysylltiedig, megis teilsio waliau a 
lloriau newydd ychwanegu at y gost. Gall newid baddonau, sinciau, 
cawodydd a thoiledau fod yn waith cymharol syml, oherwydd ni 
ddylai’r unedau newydd olygu llawer o waith plymio newydd.

Caniatadau
Fel yn achos ailosod ceginau, fel arfer nid 
oes angen caniatâd cynllunio oni bai fod 
yr adeilad yn Rhestredig. Mae Rheoliadau 
Adeiladu ond yn debygol o fod yn  
gymwys pan fyddwch yn penderfynu 
ychwanegu ystafell ymolchi newydd, er 
enghraifft mewn hen ystafell wely neu ardal 
storio. Gallai hynny gynnwys rhai neu bob un 
o’r canlynol:

•	 Draeniau newydd.

•	 Awyru newydd.

•	 Addasiadau strwythurol, e.e. tynnu 
waliau i lawr neu frestyn simnai.

•	 Gosod cyflenwad nwy a boeler/silindr 
dŵr poeth newydd.

•	 Gwaith trydanol.

Fel arfer gall gosodwyr cymeradwyedig 
hunanardystio’r ddwy eitem olaf, ond bydd 
angen i Reoli Adeiladu gynnal archwiliadau 
ar gyfer gwaith newydd megis draeniau 
ac addasiadau strwythurol. Hefyd, dylid 
darparu awyriad gyda ffannau echdynnu 
wedi’u dwythellu ac awyrellau llifo wedi eu 
gosod ar ffenestri.

AILOsOD NEU YCHwANEGU 
YsTAFELLOEDD YMOLCHI
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Ailosod ystafell ymolchi
Mewn perthynas â newid eich swît ystafell 
ymolchi, mae’r dasg yn sylweddol haws 
os ydych yn dewis ffitiadau newydd sy’n 
cyfateb mor agos â phosibl i’r hen rai 
o ran maint, yn arbennig baddonau a 
byrddau cawod. Gydag ychydig o lwc 
dylent lithro i’w lle yn hawdd heb lawer o 
drafferth – er y gall cysylltu swît newydd i 
hen bibellau maint imperialaidd olygu bod 
angen tipyn o ddyfeisgarwch! Y tu hwnt i 
ddewis ffitiadau ymolchfa a thapiau, mae 
yna faterion dylunio eraill i’w hystyried, 
megis p’un a ydych am aildeilsio’r waliau, 
gosod rheiliau tyweli newydd, a gosod 
cypyrddau storio. Tra eich bod wrthi, mae’n 
werth uwchraddio’r ystafell ymolchi er 
mwyn cydymffurfio â Rheoliadau Adeiladu 
cyfredol mewn perthynas ag awyru – bydd 
gosod ffan echdynnu wedi’i dwythellu yn 
helpu i leihau cyddwysiad a llwydni. Hefyd, 
gall leinio’r prif waliau ag inswleiddiad, 
uwchraddio’r goleuadau a gosod gwydrau 
eilaidd neu ddwbl fodd yn welliannau ynni 
effeithlon gwerth chweil. Hefyd, rhowch 
sylw gofalus i fanylder ymylon baddonau 
a byrddau cawodydd oherwydd bod yr 
uniadau ble mae’r ffitiadau yn cysylltu â’r 
waliau yn achos cyffredin o ollyngiadau. 

Defnyddiwch stribedi trimio seliau 
pwrpasol neu sêl mastig silicon addas.

Ychwanegu ystafell  
ymolchi newydd
Pan fyddwch eisiau gosod ystafell wely 
cwbl newydd, bydd angen ymestyn y 
cyflenwadau dŵr poeth ag oer presennol. 
Hefyd, bydd angen cynllunio’r pibelli 
gwastraff yn ofalus fel eu bod yn cysylltu 
â’r system bresennol, ac efallai y byddwch 
angen pibellau gwres canolog newydd ar 
gyfer unrhyw reiddiaduron neu reiliau tyweli 
ychwanegol. Cofiwch ganiatáu ar gyfer 
bocsio pibellau ar yr wyneb fel eu bod yn 
cael eu cuddio’n daclus. Yr unig gyfyngiad ar 
blymio DIY yw cymhwysedd, felly gall hwn 
fod yn faes y byddwch eisiau ei daclo eich 
hun. Efallai y bydd angen ymestyn y gwaith 
trydanol hefyd, er na chaniateir socedi mewn 
ystafelloedd ymolchi. Os bydd gofod yn 
caniatáu, fel arfer mae’n syniad da cael uned 
gawod ar wahân mewn ystafell ymolchi yn 
hytrach na chymysgydd uwch ben y baddon. 
Neu efallai eich bod yn hoffi’r syniad o 
ystafell wlyb cerdded i mewn, gyda waliau a 
lloriau gwrth-ddŵr wedi’u teilsio’n llwyr.

Cyngor ar blymio DIY
•	 Caniatewch ddigon o amser – peidiwch â rhuthro drwy’r gwaith.

•	 Gwiriwch bod yr holl gyflenwadau wedi eu diffodd yn llwyr, neu wedi eu draenio, 
cyn dechrau arni.

•	 Ynyswch y gwaith newydd oddi wrth y prif dŷ, fel nad yw’n amharu ar fywyd bob 
dydd y teulu.

•	 Ar ôl i chi orffen, gwiriwch eto bod y system yn dal dŵr yn llwyr o dan bwysedd.

Pibellau
Copr yw’r rhan fwyaf o bibellau, er bod 
pibellau plastig yn cael eu defnyddio’n 
gynyddol ar gyfer gwaith newydd. Mewn 
perthynas â gosod pibellau mewn lloriau 
goed, y pwyntiau strwythurol gritigol mewn 
distiau yw’r canol a’r pennau. Mewn distiau 
traddodiadol, dylid tyllu rhiciau o’r top (dim 
dyfnach na 1/8 mewn dyfnder) ac mae’n 

syniad da gosod tariannau dur bach dros 
ben rhiciau a dorrwyd er mwyn gwarchod y 
pibellau rhag cael eu tyllu petai rhywun yn 
morthwylio hoelion yn ddiofal i’r estyll. 
Ond ni ddylid torri ‘distiau-I’ modern – mae 
ganddynt rychau parod ar gyfer pibellau a 
cheblau. Mae’r Rheoliadau Adeiladu yn ei 
gwneud yn ofynnol i osod falfiau unffordd 
ar bibellau cyflenwad dŵr newydd er 
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mwyn atal ‘ôl-seiffonu’, a gall y rhain hefyd 
ddarparu rheolaeth agor/cau ar gyfer gwaith 
cynnal a chadw. Er mwyn atal unrhyw risgiau 
o sgaldio, dylid gosod thermostatau rheoli 
tymheredd ar gyflenwadau dŵr poeth i 
gawodydd a baddonau.

Pibellau gwastraff
Mae angen gosod pibellau gwastraff ar 
onglau disgyn addas gyda digon o glipiau 
cynnal fel nad ydynt yn sigo. Mae pibellau 
gwastraff plastig gwyn a’r ffitiadau yn cysylltu 
â’i gilydd drwy wthio, a dylid eu gosod ar yr 
wyneb yn hytrach na’u claddu mewn lloriau. 
Wrth ddylunio ystafell ymolchi newydd mae 
angen i chi ystyried y ffaith bod yna uchafswm 
pellter ar gyfer lleoli sinc, toiled a baddon etc. 
newydd oddi wrth y stac gwastraff pibell baw 
ac awyru (SVP) er mwyn atal y risg o ‘seiffonu’. 
Gall y cyfyngiad hwn ddylanwadu ar gynllun 
yr ystafell ymolchi newydd. Fodd bynnag, gall 
fod yn bosibl gosod trapiau ‘gwrth-seiffonu’ 
arbennig, neu bibellau mwy trwchus. Fel arfer 
bydd angen gosod ‘falfiau durgo’ (falfiau aer) 
ar gyfer toiledau mewn ystafelloedd ymolchi 
newydd. Yn wahanol i SVP confensiynol, 
mae’r rhain yn awyru y awtomatig ac yn 
rhyddhau pwysedd gormodol heb ollwng 
arogleuon. Nid oes angen iddynt derfynu i 
fyny ar lefel y to, ond gellir eu bocsio’n daclus, 
ac ar brydau maent yn cael eu gosod mewn 
rhywle cyfleus yn yr atig.

Dŵr budr a dŵr wyneb
Mae yna ddau fath o ddŵr gwastraff: 
dŵr glaw o landerau etc. ; a dŵr budr o 
ystafelloedd ymolchi, ystafelloedd cotiau, 
ceginau ac ystafelloedd cyfleustodau. 
Ni ddylid drysu rhwng y ddau fath yma 
oherwydd gall arwain at broblemau o ran 
gorlifo a llygredd, a gall hyd yn oed achosi 
afiechydon. Mae’n rhaid i’r plymio ar 
gyfer ystafelloedd ymolchi newydd gael ei 
gysylltu i’r draeniau dŵr budr tanddaearol, 
nid i beipen ddŵr glaw gyfleus gyfagos er 
enghraifft. Mae hyn yn rhywbeth y bydd 
Rheoli Adeiladu eisiau ei wirio cyn rhoi 
tystysgrif gwblhau.

Toiledau
Un o’r cwestiynau cyntaf y mae angen 
i chi ofyn i chi’ch hun wrth ddylunio 
ystafell ymolchi newydd yw ‘ble mae 
llwybr y draeniau?’ Mae hynny’n dweud 
wrthych ble byddai’n realistig i chi osod 
ystafelloedd ymolchi newydd heb achosi 
problemau mewn perthynas â phlymio. 
Pan fo toiled newydd yn cael ei osod cryn 
bellter o’r draeniau dŵr budr, un ateb 
posibl yw gosod tanc malu. Mae’r rhain yn 
gweithio drwy falu’r gwastraff fel y gellir 
ei bwmpio allan drwy bibellau cul 38mm 
confensiynol yn hytrach na bod angen 
y pibellau toiled 100mm arferol. Ond 
oherwydd eu bod yn ddibynnol ar bŵer 
trydanol, mae’n rhaid i’r cartref gael o leiaf 
un toiled confensiynol rhag ofn y bydd 
toriad yn y cyflenwad trydan.

Baddonau
Mae’r rhan fwyaf o faddonau modern 
nall ai’n ddur ysgafn neu’n acrylig, ond 
mae’n rhaid i bob un gynnalpwysau dŵr a 
defnyddwyr sylweddol pan maent yn cael 
eu defnyddio. Felly mae’n bwysig bod y 
traed yn cael eu cynnal yn gadarn. Mae 
rhai baddonau haearn bwrw traddodiadol 
yn eithriadol drwm â thraed bychan iawn 
sy’n trosglwyddo llwyth rhyfeddol o uchel 
i wyneb y llawr. Felly, efallai y bydd angen 
cryfhau’r llawr i ddechrau.

Cawodydd
Er mwyn gweithio’n effeithiol, yn aml mae 
cawodydd angen i bwysedd y dŵr gael 
ei godi gan bwmp pwerus a chyflenwad 
dŵr oer newydd ar wahân. Gall byrddau 
cawodydd hefyd fod yn broblemus o ran 
gollwng, a’r rhai gwaethaf am hynny yw 
rhai acrylig tenau sy’n tueddu i golli ei siâp. 
Fel arfer mae rhai ceramig neu rai wedi eu 
castio mewn carreg yn well yn gyffredinol. 
Neu gallech ddewis cymysgydd syml uwch 
ben y baddon gyda sgrin gawod (er gall fod 
yn anodd sicrhau bod y rhain yn dal dŵr yn 
gyfan gwbl).
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Mae yna dri phrif opsiwn mewn perthynas 
ag uwchraddio ffenestri: adnewyddu’r 
unedau presennol; gosod gwydrau newydd 
yn y fframiau presennol; neu eu newid 
yn gyfan gwbl. Bydd yr opsiwn gorau yn 
dibynnu ar eich cyllideb ac oedran a chyflwr 
yr eiddo. Efallai y byddwch hefyd eisiau 
creu agoriad newydd ar gyfer ffenestr er 
mwyn cynyddu faint o olau a ddaw i ystafell 
neu i wneud yn fawr o olygfa.

Caniatadau
Fel arfer nid oes angen caniatâd cynllunio 
ar gyfer newid ffenestri, ac eithrio mewn 
Ardaloedd Cadwraeth ac mewn adeiladau 
Rhestredig. Fodd bynnag, gall ychwanegu 
agoriad newydd ar gyfer ffenestr fod yn 
fwy trafferthus, yn arbennig ar ochr tŷ neu 
unrhyw le y byddai ffenestr newydd yn 
edrych dros dai cyfagos. Hefyd, efallai y 
bydd ychwanegu ffenestri newydd yn cael 
ei wahardd yn yr amodau cynllunio sy’n 
dyddio o’r adeg yr adeiladwyd eich tŷ. Pan 
fo popeth arall yn aflwyddiannus, gallai 
gosod ffenestri to cynnil neu diwbiau golau 
etc. fod yn bosibl.

Mae’r Rheoliadau Adeiladu yn diffinio 
ffenestri a drysau newydd fel ‘gosodiadau a 
reolir’, (Rhan L1B). Fodd bynnag, yn y rhan 
fwyaf o achosion bydd y gwaith gosod yn 
cael ei wneud gan osodwyr sydd wedi’u 
cofrestru â FENSA (Hunanasesu Ffenestri) 
all ‘hunanardystio’ y gwaith gosod. Felly 
nid oes angen gwneud cais i Reoliadau 
Adeiladu dim ond pan fo ffenestri yn cael eu 
gosod gan osodwr nad yw wedi’i gofrestru 
fel ‘person cymwys’ neu pan fo’r agoriad 
yn newydd neu wedi ei ehangu. Er mwyn 
cydymffurfio â Rheoliadau Adeiladu, mae 

safonau uchafswm colli gwres a ganiateir yn 
gymwys, ac mae’n rhaid i ffenestri newydd 
fodloni safon perfformiad gofynnol yn 
seiliedig naill ai ar Sgôr Ynni Ffenestr (WER) 
‘C’ neu isafswm Gwerth-U ffenestr gyfan o 
1.6W/m2K. Mae’n rhaid i ffenestri newydd 
hefyd gydymffurfio â’r gofynion awyru e.e. 
awyrellau llifo mewn fframiau ffenestri. 
Ar gyfer agoriadau ffenestri newydd i 
ystafelloedd y gellir byw ynddynt mae yna 
ofynion isafswm maint sy’n cyfateb i o leiaf 
1/20 o arwynebedd llawr yr ystafell. Hefyd 
bydd angen caniatâd Rheoliadau Adeiladu 
ar gyfer unrhyw addasiadau strwythurol, 
megis helaethu agoriad presennol a gosod 
lintel newydd. Ar wahân i edrych yn dda a 
chadw eich cartref yn gynnes, yn olau ac 
wedi ei awyru’n dda, mae yna ffactorau 
eraill sydd angen eu hystyried wth osod 
ffenestri newydd:

•	 Dianc rhag tân – ar loriau uchaf.

•	 Diogelwch, yn arbennig ar loriau isaf a 
ffenestri sy’n wynebu toeau fflat.

•	 Perygl o wydr wedi torri.

Er mwyn lleihau’r risg o ddamweiniau, 
mae gwydr diogelwch yn ofynnol mewn 
lleoliadau critigol. Mae hynny yn cynnwys 
unrhyw wydr o fewn 800mm o lefel y llawr, 
ac os oes yna unrhyw ffenestri yn agos 
at ddrysau (o fewn 300mm) mae’n rhai i 
unrhyw wydr sy’n is na 1500mm o’r llawr 
fod yn wydr diogelwch hefyd. Daw gwydr 
diogelwch ar ffurf gwydr wedi ei lamineiddio 
neu wydr gwydn sy’n chwalu’n ddarnau 
cymharol fach (BS 6206 dosbarth A). Gellir 
gwella mwy ar ddiogelwch drwy osod 
handlenni diogelwch plant ar lefel uchel.

Gall ffenestri fod yn ffynhonnell sylweddol o golli gwres, felly gall 
gwneud gwelliannau mewn perthynas â hynny wneud eich cartref 
yn fwy cyfforddus a lleihau eich biliau ynni.

NEwID NEU YCHwANEGU 
FFENEsTRI
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Dewis ffenestri
Mae’r dewis o ffenestri sydd ar y farchnad 
yn eang. Gallwch brynu unrhyw beth o 
ffenestri dalennog replica dymunol i ffenestr 
gasment wedi’u hongian o’r ochr neu’r top, 
neu hyd yn oed unedau ‘gwyro a throi’. 
Mae’r rhain ar gael mewn amrywiaeth o 
ddeunyddiau megis coed meddal, coed 
caled, UPVC, alwminiwm wedi’i baentio neu 
ddur galfanedig, yn ogystal ag mewn amryw 
o liwiau a steil gwydro. Mae’n werth nodi, 
er bod ffenestri UPVC yn cael eu gwerthu 
fel rhai nad oes angen ‘dim gwaith cynnal a 
chadw’, ac nad oes angen eu haddurno’n 
gyfnodol, fel arfer mae ganddynt oes 
defnyddiol o tua 30 mlynedd yn unig. Ond 
mae ffenestri dwbl yn cynnig buddion 
pwysig eraill, megis gwell diogelwch, 
gwrthseinio a llai o gyddwysiad. Fel rheol 
gyffredinol, mae’n werth ceisio efelychu 
pensaernïaeth ffenestri gwreiddiol y tŷ. 
Mae gosod ffenestri plastig rhad mewn 
bwthyn sy’n perthyn i gyfnod yn debygol o 
effeithio’n fawr ar ei werth ar y farchnad yn 

ogystal â thorri rheolau cynllunio o bosibl. 
Mae ansawdd y ffenestri gwreiddiol mewn 
tai hŷn yn gyffredinol yn llawer gwell na’r 
ffenestri cyfatebol modern. Gallant hefyd 
fod yn rhan bwysig o gymeriad yr adeilad, 
felly fel arfer mae eu hadnewyddu yn opsiwn 
gwell. I’r gwrthwyneb, mae ffenestri coed 
meddal o’r 1960au hyd y 1980au yn tueddu 
i bydru, ac mae’n debygol y bydd angen eu 
newid yn gyfan gwbl.

Gwydrau
Mae technoleg gwydrau wedi datblygu’n 
fawr yn ystod y blynyddoedd diweddar, 
a gall hyd yn oed unedau tenau iawn 
berfformio’n rhagorol. Mae yna dair 
nodwedd allweddol sy’n helpu perfformiad 
thermol:

•	 Mae llenwad nwy yn lleihau faint o 
wres a drosglwyddir ar draws ceudod 
y gwydr.

•	 Mae caenau E-isel (allyrredd) yn lleihau 
faint o wres a gollir ar draws ceudod y 
gwydr.
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•	 Mae fframiau uwch-inswleiddiedig yn 
cynnwys gwahanwyr ‘ymyl cynnes’ er 
mwyn lleihau faint o wres a gollir drwy 
bontio thermol.

Pan fo angen cadw ffenestri hanesyddol 
mewn tai hŷn, dewis arall da yw gosod 
gwydr eilaidd mewnol. Gall y rhain 
gynnwys unedau gwydr dwbl sy’n agor i 
mewn i’r ystafell. Hefyd, mae gan wydrau 
eilaidd well rhinweddau lladd sŵn na 
ffenestri dwbl. Neu, gellir gosod unedau 

gwydr dwbl tenau iawn arbennig mewn 
fframiau presennol mewn tai sy’n perthyn i 
gyfnod, gan gadw eu cymeriad.

Pontydd oer

Weithiau mae lleithder a llwydni yn 
ymddangos ar ochrau fertigol y waliau 
o gwmpas fframiau ffenestri a drysau 
(y dadlennau). Mae hyn yn digwydd 
oherwydd ‘pontio oer’ ble mae’r brics neu’r 
blociau yn cael eu ‘troi’ rownd y gornel gan 
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ffurfio pont rhwng y tu allan a’r tu mewn. 
Er mwyn osgoi hyn wrth ailosod ffenestri, 
gellir gosod ‘llenwad ceudod’ plastig 
inswlediddiedig arbennig sydd wedi eu 
llenwi ag ewyn polystyren er mwyn ‘cau’r 
ceudod’. Mantais arall o wneud hynny yw ei 
fod yn ffurfio DPC fertigol a gall rhai mathau 
ddarparu pwynt gosod ar gyfer fframiau 
ffenestri.

Problemau strwythurol
Mae’n bwysig bod contractwyr ffenestri 
newydd yn gwneud gwiriadau ymlaen 
llaw. Er enghraifft, nid oes gan nifer o dai 
a adeiladwyd rhwng y 1040au a’r 1970au 
linteli uwch ben ffenestri ac agoriadau 
drysau oherwydd dyluniwyd y fframiau 
gwreiddiol i gynnal y waliau uwch ben, 
ac nid oedd angen linteli yn y wal allanol. 
Ond nid yw ffenestri newydd wedi cael 
eu dylunio i gynnal llwyth o’r fath. Felly, 
os nad oes yna lintel, mae’n rhaid darparu 
cynhaliaeth addas dros dro a gosod lintel 
newydd.

Gall problem debyg ond mwy difrifol 
ddigwydd yn achos ffenestri crom, yn 
arbennig mewn perthynas â ffenestri o’r 
1930au. Yn aml roedd gan y ffenestri 
gwreiddiol golofnau mewnol oedd yn 
cynnal llwyth trwm o’r to etc. Felly mae’n 
bwysig bod ffenestri newydd yn cael eu 
dylunio i ddarparu cynhaliaeth strwythurol 
digonol.

Dymchwel
Yn ogystal â gwirio ymlaen llaw a oes 
lintel addas yn cynnal y waliau maen uwch 
ben y ffenestr, mae yna nifer o bwyntiau 
allweddol i’w cofio cyn tynnu’r hen ffenestri 
allan:

•	 Cyn tynnu’r hen ffenestri, sicrhewch 
bod gennych y ffenestri newydd yn 
barod ar y safle a digon o bropiau dros 
dro wedi eu gosod (pan fo angen). 

•	 Wrth dynnu hen wydrau, diogelwch 
eich hun drwy wisgo gogyls a menig. 
Cyngor defnyddiol yw gorchuddio 

dwy ochr i’r hen wydr â haenen lynu 
er mwyn lleihau’r risg o lafnau bach yn 
hedfani ffwrdd.

•	 Yna gellir torri’r ffrâm yn hydoedd 
hwylus a’u tynnu oddi wrth y briciau, a 
gellir paratoi’r agoriad ar gyfer gosod 
yr uned newydd.

Gosod fframiau

Mae nifer o ddulliau wedi cael eu defnyddio 
i angori fframiau i’r gwaith maen o’u 
cwmpas, megis defnyddiosgriwiau gosod 
fframiau arbennig, bracedi dur galfanedig 
neu lenwad ceudod deuol/is-fframiau. Ond 
pa ddull bynnag a ddefnyddir, ni ddylid 
gordynhau’r sgriwiau ac achosi i’r fframiau 
golli eu siâp. Yn achos fframiau UPVC 
mae’n arbennig o bwysig caniatáu am 
ehangiad y plastig drwy adael bwlch addas 
rhwng y ffrâm. Dylid gosod stribed o DPC 
o gwmpas yr agoriad, yn cynnwys y siliau, 
cyn gosod y ffrâm. Mae hyn yn hanfodol ar 
gyfer fframiau coed, sydd angen eu preimio 
hefyd, a’u tanbaentio cyn eu gosod. Yna 
mae’r bylchau rhwng y fframiau a’r wal o’i 
chwmpas yn cael ei selio â mastig silicon 
addas. Os bydd wyneb y wal allanol o 
dan y ffenestr wedi ei deilsio neu ei gladio 
â choed, dylid gosod ‘ffedog’ arweiniol 
o dan y sil a’i gosod yn orchudd dros y 
teils neu’r cladin. Un ffactor dylunio sy’n 
effeithio ar edrychiad y tŷ, ond a ddiystyrir 
yn aml, yw pa mor bell yn ôl ddylid gosod 
y ffenestri newydd yn yr agoriad. Yn 
draddodiadol, roedd ffenestri yn cael eu 
gosod tua 100mm yn ôl, oedd yn helpu i’w 
gwarchod rhag y tywydd, tra bod ffenestri 
modern fel arfer yn cael eu gosod dim ond 
tua 25mm yn ôl. Y dull gorau fel arfer yw 
efelychu patrwm gwreiddiol y ffenestri 
presennol, sy’n golygu, yn achos nifer o 
dai hŷn, bod angen eu gosod dipyn go lew 
yn ôl. Bydd y penderfyniad hwn hefyd yn 
effeithio ar silffoedd allanol, y mae’n rhaid 
iddynt ymestyn yn ddigon clir o’r wal islaw 
fel y gall dŵr glaw lifo heb achosi lleithder.

Xxxxxxxxxxx canllaw i adnewyddu eich     43



Mae bron i 40% o stoc tai y DU yn dyddio o’r 1960au neu cyn 
hynny, ac erbyn hyn bydd nifer o’r tai o’r cyfnod hwnnw erbyn hyn 
angen eu huwchraddio neu eu hailweirio.

Rheoliadau Adeiladu

Mae’n rhaid i unrhyw waith trydanol 
gydymffurfio â Rhan P y Rheoliadau 
Adeiladu sy’n cyfyngu ar waith DIY 
oherwydd diogelwch. Fodd bynnag, fe’ch 
caniateir i wneud ychydig o waith eich 
hun heb orfod hysbysu Rheoli Adeiladu. 
Caniateir mân waith atgyweirio a chynnal a 
chadw, yn ogystal ag amnewid ‘tebyg am 

debyg’, megis newid socedi presennol, 
switshis a chrogau nenfwd neu hyd yn oed 
newid ceblau a difrodwyd. Cyn belled nad 
yw’r gwaith mewn ‘lleoliad arbennig’, 
megis ystafell ymolchi neu y tu allan, fe’ch 
caniateir hefyd i osod ffitiadau goleuadau 
newydd ychwanegol, switshis, socedi a hyd 
yn oed ychwanegu cainc un ffiws i gylched 
sy’n bodoli (‘cainc’ yw rhediad cebl a soced 
newydd fel cangen o

AILwEIRIO AC 
ADDAsIADAU 
TRYDANOL
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Mae popeth arall, megis gosod cylchedau 
cyflawn newydd neu newid bwrdd ffiwsiau 
ar gyfer uned defnyddwyr, yn cael ei 
ddosbarthu fel ‘gwaith hysbysadwy’. Mae 
hynny’n golygu bod angen gwneud cais 
Rheoliadau Adeiladuymlaen llaw fel y gellir 
archwilio a gwirio’n gwaith. Fodd bynnag, 
yn y rhan fwyaf o achosion, gall y trydanwr 
hunanardystio ei waith ei hun, oherwydd 
maent fel arfer wedi’u cofrestru gyda 
chorff sy’n rhoi iddynt y statws ‘gosodwr 
cofrestredig’ angenrheidiol (a elwir 
hefyd yn ‘berson cymwys’) megis yr ECA 
(Cymdeithas Contractwyr Trydanol) neu 
NICEIC (Cyngor Archwilio Cenedlaethol 
Contractio Gwaith Trydanol). Gall ‘person 
anghymwys’ wneud gwaith trydanol 
hysbysadwy cyn belled yr hysbysir Rheoli 
Adeiladu – ond os byddwch yn methu â 
gwneud hynny ac y canfyddir bod y gwaith 
yn anniogel, gall hynny arwain at ddirwy 
sylweddol. Ar ôl cwblhau’r gwaith, mae’n 
ofyniad cyfreithiol ar y trydanwr i brofi’r 
system newydd a rhoi tystysgrif diogelwch 
trydanol BS 7671. Hefyd, dylech dderbyn 
tystysgrif gwblhau Rheoliadau Adeiladu 
ar gyfer pob gwaith hysbysadwy gan 
weithredwr cynllun cofrestru.

Ailweirio
Erbyn hyn bydd tai sy’n dyddio’n ôl i’r 
1970au neu’n gynharach, ble ceir weirio 
gwreiddiol, angen adnewyddiad llwyr. 
Mae’r dasg gyntaf fel arfer yn golygu 
llwybro’r holl geblau a gosod y blychau 
cefn yn eu lle. Gelwir hyn yn ‘osodiad 
cyntaf’. Mae’r cam ‘ail osodiad’ yn cynnwys 
osod yr holl orchuddion ar y switshis a’r 
socedi, a gosod ffitiadau golau a rhosod 
nenfwd etc. Mae ailweirio tŷ a feddiannir 
yn anoddach nag ailweirio adeilad 
newydd, yn arbennig mewn fflatiau, ble 
mae ceblau yn aml wedi’u claddu mewn 
lloriau neu nenfydau anhygyrch. Felly gall 
ailweirio achosi aflonyddwch a chostau 
sylweddol. Yn draddodiadol, byddai 
ceblau a osodwyd ar hyd waliau gwaith 
maen yn cael eu claddu mewn sianeli a elwir 
yn ‘rhigolau’ a naddir yn y waliau. Mewn 

adeiladau newydd gellir gosod ceblau y 
tu ôl i dariannau Dur gaiff eu pinio i waliau 
noeth cyn plastro drostynt, neu gellir eu 
cuddio o fewn waliau stydwaith coed. 
Fel arfer bydd angen gosod ceblau hefyd 
drwy loriau, a gall hynny olygu drilio tyllau 
mewn distiau i’w bwydo drwodd, ond mae 
yna reolau llym ynghylch sut mae gwneud 
hynny heb wanhau strwythur y llawr. Wrth 
adnewyddu tŷ, gall adeiladu nenfwd ffug o 
dan yr un presennol guddio llawer o geblau 
yn ogystal â gwella inswleiddiad tân a sŵn. 
Yn yr un modd, gall leinio’r prif waliau â 
byrddau plastr greu dwythellau defnyddiol 
ar gyfer ceblau a goleuadau wal tra’n 
gwella inswleiddiad thermol yr un pryd.

Addasiadau a gwelliannau
Os ydych eisiau uwchraddio eich system 
drydanol gydag ychydig o switshis, socedi 
neu ffitiadau golau newydd, mae hi bob 
amser yn syniad da darparu llun i’r trydanwr 
sy’n dangos y lleoliadau gofynnol. Mae 
gwelliannau trydanol cyffredin yn cynnwys:

Ychwanegu socedi

Un o’r cwynion mwyaf cyffredin ymysg 
prynwyr tai yw nad oes yna ddigon o 
bwyntiau pŵer ar gyfer yr holl amrywiol 
ddyfeisiau sy’n rhan o fywyd modern. Felly, 
mae ymestyn cylched er mwyn ychwanegu 
soced arall neu ddau yn welliant 
poblogaidd wrth adnewyddu. Gellir gosod 
ceblau newydd mewn cwndidau plastig er 
mwyn osgoi difrodi gwaith addurno a thorri 
rhigolau mewn waliau, ond mae angen 
gwneud hynny’n daclus. Yn ddibynnol 
ar faint yr ystafell, mae tŷ modern angen 
tua thri neu bedwar DSSO (allfeydd 
soced dwbl â switsh) ar gyfer pob ystafell 
wely, pump neu chwech ar gyfer ceginau 
ac ystafelloedd byw a chwpl ar gyfer 
cynteddau a phen grisiau. Erbyn hyn mae’r 
Rheoliadau Adeiladu yn ei gwneud yn 
ofynnol bod socedi pŵer yn cael eu gosod 
yn ddim is na 450mm uwch ben y llawr, a 
switshis golau ddim uwch na 1200mm oddi 
wrth y llawr.
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Gosod uned defnyddiwr newydd

Gosod uned defnyddiwr modern (blwch 
ffiwsys) yw’r un o’r camau rhagofalus symlaf 
er mwyn lleihau’r risg o sioc drydanol a 
thân. Felly, os oes gan eich hen flwch ffiwsys 
hen ffiwsiau y gellir eu hailweirio, dylid 
ei newid. Mae gan unedau defnyddwyr 
modern MCBau (torwyr cylchedau 
bychan) ar gyfer pob cylched unigol. 
Mae’r rhain yn awtomatig yn diffodd neu’n 
‘tripio’ pan maent yn synhwyro nam neu 
orlwytho, fel arfer o fewn 100 milieiliad, 
gan achub bywydau o bosibl. Mae unedau 
defnyddwyr ‘rhannu llwyth’ modern hefyd 
yn darparu amddiffyniad RCD (dyfais 
cerrynt gweddilliol) ychwanegol ar gyfer y 
cylchedau sy’n fwy agored i ddifrod (e.e. 
adeiladau y tu allan).

Profi diogelwch

Argymhellir bod systemau yn cael eu 
profi bob 10 mlynedd neu wrth newid 
perchenogaeth. Er mwyn gwirio cyflwr eich 
system drydanol fe’ch cynghorir i drefnu 
archwiliad trydanol trylwyr gan drydanwr 
cymwys, fydd yn gallu rhoi tystysgrif prawf. 
MOT ar gyfer eich cartref yw hyn yn y bôn, 
a gall achub bywydau. Fel arfer mae’n 
golygu dadsgriwio ac archwilio tua 40% 
o’r holl socedi a’r switshis a’r pwyntiau 
golau yn y tŷ, a gall gymryd nifer o oriau i’w 
gwblhau. Dilynir hynny gan gyfres o brofion 
ar y weirio yn ogystal â phrofi gwrthiant 
inswleiddio ceblau, a gwirio’r cylchedau, yr 
uned gwsmer a’r RCD etc.

Bondio â’r ddaear

Mae gan nifer o dai systemau trydanol 
25-35 oed all berfformio’n ddigonol o 
hyd gydag ychydig o waith uwchraddio 
i sicrhau eu bod yn bodloni safonau 
diogelwch modern. Fel arfer mae hynny’n 
golygu ‘bondio â’r ddaear’. Bydd trydan 
bob amser yn anelu am y ddaear y ffordd 
gyflymaf posibl, yn cynnwys drwy unrhyw 
gorff dynol sy’n digwydd bod yn agos. 
Felly, er mwyn osgoi siociau trydanol all fod 
yn farwol, mae’n gwneud synnwyr gosod 

llwybr amgen. Mae ‘bondio â’r ddaear’ 
yn diogelu preswylwyr drwy gysylltu 
cydrannau metel y tŷ â weiren ddaear (â 
llawes werdd a melyn). Y gofyniad yw 
bondio eitemau metel, megis pibellau 
gwasanaeth a ddaw i mewn (dŵr, nwy, 
olew etc.) ynghyd â phibellau gwres 
canolog yn y boeler, y pibellau dŵr poeth 
ac oer a baddonau metel etc. Mae angen i 
bibellau copr newydd ar gyfer anghenion 
gwresogi a dŵr gael eu ‘bondio â’r ddaear’ 
drwy’r system drydanol (ond nid pan fo’r 
pibellau yn rhai plastig).

Ystafelloedd ymolchi a cheginau
Mewn perthynas â gwaith trydanol, mae 
unrhyw ‘ystafelloedd gwlyb’ yn fannau risg 
uchel. Felly, mae angen gofal arbennig wrth 
ddylunio cynllun ceginau ac ystafelloedd 
ymolchi fel na all person gyffwrdd â dim 
bydtrydanol pan fo mewn cysylltiad â dŵr 
yr un pryd. Mewn ystafelloedd ymolchi, 
mae nifer annisgwyl o ffitiadau trydanol 
angen eu gwasanaethu, megis goleuadau, 
ffannau echdynnu, gwresogyddion, unedau 
cawod aphympiau. Fodd bynnag, dim ond 
ffitiadau diogelwch foltedd isel arbennig a 
ganiateir mewn ystafelloedd ymolchi, ac ni 
chaniateir unrhyw socedi pŵer. Mae’n rhaid 
i bob cylched drydanol mewn ystafelloedd 
ymolchi gael eu diogelu gan Ddyfeisiau 
Cerrynt Gweddilliol (RCD) nad yw’n uwch 
na 30mA, ac mae yna reolau sy’n cyfyngu 
ffitiadau i barthau diogelwch diffiniedig yn 
yr ystafell. Dylai switshis golau fod yn rhai 
cortyn tynnu neu dylid eu gosod ar y wal y tu 
allan i’r ystafell ymolchi.

Tu allan
Mae tu allan yn fan risg uchel arall. Mae nifer 
o gyflenwadau trydan DIY i arejis a phympiau 
pyllau etc. yn beryglus o bosibl. Dyna pam 
fod gwaith trydanol allanol erbyn hyn yn cael 
ei reoli’n llym, ac mae’n rhaid i gylchedau 
gael eu diogelu gan RCD ac mae’n rhaid 
gosod ceblau mewn cwndid diogelu o safon 
allanol arbennig.
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Mae newid boeler neu addasu systemau 
gwresogi angen caniatâd Rheoliadau 
Adeiladu. Fodd bynnag, yn ymarferol, 
mae hynny’n cael ei wneud gan 
gontractwyr arbenigol all hunanardystio 
eu gwaith a darparu tystysgrif gwblhau 
pan fo’r gwaith wedi ei orffen. Yn ôl y 
gyfraith dim ond peiriannydd sydd wedi’i 
gofrestru â Gas Safe, ac a fydd yn gyfrifol 
am hysbysu Rheoli Adeiladu, all osod 
offer nwy sy’n cynhyrchu gwres (e.e. 
boeleri a thanau). Felly ni fydd angen i 
chi wneud cais Rheoliadau Adeiladu oni 
bai fod eich contractwr heb gofrestru â 
chynllun hunanardystio. Mae’n bwysig 
cofio os na fydd y peiriannydd gwresogi 
yn anfon hysbysiad, gall perchennog 
yr eiddo (e.e. landlord) wynebu camau 
gorfodi. Mae boeleri ar gael sy’n llosgi 
amrywiaeth eang o danwyddau, ac mewn 
ardaloedd ble nad oes prif gyflenwad 
nwy, mae dewisiadau amgen yn cynnwys 
olew, poteli nwy LPG/Calor a thanwydd 
soled (glo, golosg, coed etc.). Mae 
gwresogyddion stôr trydanol hefyd yn 
eithaf cyffredin. Mae’r rhain yn defnyddio 
trydan alllfrig rhad yn ystod y nos, yn 
ei storio mewn briciau arbennig ac yn 
rhyddhau’r gwres y diwrnod canlynol. 

Gall newid eich boeler wneud gwahaniaeth mawr o ran lleihau 
faint o ynni a ddefnyddir yn y cartref. Gellir gwneud arbedion 
gwerth chweil hefyd drwy osod system reoli mwy effeithlon a 
diweddaru systemau dŵr poeth.

NEwID BOELERI 
AC ADDAsIADAU I 
sYsTEMAU GwREsOGI
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Maent angen cylchedau trydan ar wahân 
gydag allfeydd gyda switshis a ffiwsys 
i’r gwresogyddion. Er eu bod yn rhad 
i’w gosod, nid ydynt yn cynnig llawer o 
reolaeth, a dyma’r un o’r systemau drytaf 
i’w defnyddio.

Boeleri newydd
Yn ystod y blynyddoedd diweddar mae 
effeithlonrwydd boeleri wedi datblygu’n 
sylweddol. Mae pob boeler domestig 
newydd yn rhai ‘cyddwyso’ a ddyluniwyd 
i ailgylchu gwres gwastraff o’r nwyon ffliw 
poeth. Mae’r rhan fwyaf o foeleri newydd 
yn rhai gradd ‘A’ sy’n golygu eu bod 
yn cyflawni effeithlonrwydd o tua 90%. 
Gallwch weld pa mor effeithlon yw eich 
boeler presennol yn www.sedbuk.com. Yn 
ddibynnol ar sut maent yn cael eu cynnal, 
efallai na fydd boeleri yn para mwy na 15-20 
mlynedd. Felly efallai ei bod yn hen bryd 
i chi gael un newydd, a gall gosod boeler 
newydd effeithlon roi hwb sylweddol i Sgôr 
Ynni eich cartref. Mewn perthynas â dewis 
y math cywir ar gyfer eich cartref, gall fod 
yn werth ystyried gosod boeler cyfunol 
newydd. Mae’r rhain yn boblogaidd iawn 
oherwydd eu bod yn cael gwared â’r angen 
am danciau dŵr ar wahân yn yr atig, ac 
maent yn cyflenwi gwres i’r ystafelloedd 
a dŵr poeth ar unwaith. Er eu bod yn fwy 
ac ychydig yn fwy costus na boeler arferol 
maent yn rhatach ac yn symlach i’w gosod. 
Yn draddodiadol nid ydynt yn cael eu 
hargymell ar gyfer tai sydd â dwy ystafell 
ymolchi neu ragor, oherwydd byddai dim 
ond digon o ddŵr poeth i wasanaethu 
un allfa ar y tro. Mae gan foeleri modern 
a osodir ar y wal ffliwiau cylchol bach 
‘cytbwys’ sydd fel arfer yn ymestyn drwy wal 
allanol. Mae’r rhain yn llawer mwy diogel 
na hen foeleri oherwydd eu bod wedi eu 
‘selio o’r ystafell’, gan dynnu aer ar gyfer 
cyddwyso o’r tu allan (drwy gylch allanol 
y ffliw) ac allyrru nwyon gwacau drwy’r un 
ffliw (cylch mewnol). Felly nid oes angen 
awyrellau ychwanegol yn yr ystafelloedd ble 
maent wedi eu lleoli (rhywbeth sy’n ofynnol 

ar gyfer tanau agored etc.). Er eu bod yn 
cael eu gosod fel arfer ar un o’r prif waliau, 
mae yna beth rhyddid ynghylch ble y gellir 
‘hongian’ y boeler oherwydd gellir ymestyn 
hyd ffliwiau os ydynt yn defnyddio ‘cymorth 
ffan’. Neu gellir gosod ffliwiau fertigol sy’n 
mynd drwy lethr to. Mae’r rheolau ynghylch 
lleoli terfynellau ffliw cytbwys yn eithaf 
cymhleth, ond yn gyffredinol dylent fod o 
leiaf 300mm i ffwrdd oddi wrth ffenestri, 
drysau, bargodion, gwteri, briciau aer 
etc. (gall ffliwiau a chymorth ffan fod yn 
agosach) ac ni ddylent ollwng i mewn i 
fannau caeedig, megis coridor ochr – mae’n 
rhaid iddynt gael llif aer rhydd yn mynd 
trostynt. Y lleoliad a ffafrir ar gyfer boeleri 
yw mewn garejis, ceginau neu ystafelloedd 
cyfleustodau. Fel arfer argymhellir i chi 
beidio eu gosod mewn ystafelloedd ymolchi 
neu ystafelloedd gwely. Hefyd, mae boeleri 
angen pibell gorlifo mewn argyfwng wedi 
ei chyfeirio i lawr i lefel y llawr ar hyd wyneb 
y wal allanol, fel y gall ollwng dŵr berwedig 
ar bwysedd uchel yn ddiogel petai nam yn 
digwydd.

Addasiadau i systemau 
gwresogi
Ar wahân i newid y boeler, mae yna rai 
gwelliannau eraill sy’n werth eu gwneud 
er mwyn gwella effeithlonrwydd ynni a 
gostwng biliau, neu dim ond er mwyn 
gwneud eich cartref yn fwy clud:

Systemau rheoli gwres
Amcan unrhyw system wresogi yw darparu 
gwres ble mae galw amdano ac osgoi 
gwastraffu arian ac ynni ble nad oes galw. 
Bydd system wres canolog gyda system 
reoli y gellir ei rhaglennu yn 30% yn 
rhatach i’w defnyddio na system safonol. 
Y ffordd hawsaf a rhataf o osod gwahanol 
dymheredd ym mhob ystafell yw gosod 
falfiau rheiddiaduron thermostatig (TRV) ar 
reiddiaduron. Mae’r rhain yn synhwyro ac 
yn darparu’r gwres priodol fesul ystafell ac 
maent yn safonol mewn systemau newydd. 
Ond ni ddylid gosod TRV yn yr un ystafell 
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ag unrhyw thermostat presennol sydd wedi 
ei osod ar wal, ac os gosodir TRV ar bob 
rheiddiadur, bydd angen gosod falf osgoi 
awtomatig ar y boeler (oni bai bod ganddo 
un mewnol yn barod). Er mwyn arbed ynni 
a chadw biliau’n isel gellir diffodd TRVau yn 
gyfan gwbl pan na ddefnyddir ystafelloedd, 
a gellir gosod thermostatau ystafelloedd ar 
tua 19 gradd. Mae angen i chi allu rheoli’r 
gwres a’r dŵr ar wahân ac erbyn hyn mae 
gan y rhan fwyaf o wneuthurion boeleri 
glociau a rhaglenni mewnol a thermostat 
sy’n diffodd pan fo’r dŵr yn cyrraedd 
tymheredd penodol. Mae rhaglennydd 
syml all osod y gwres i ddod ymlaen yn y 
bore ac yna min nos yn hanfodol ar gyfer 
arbed ynni, yn arbennig pan fo tŷ yn 
wag yn ystod y dydd. Mae thermostatau 
rhaglenadwy mwy soffistigedig a systemau 
rheoli parthau yn caniatáu gosod gwahanol 
dymheredd yn ddibynnol ar faint o bobl 
fydd yn y tŷ dros gyfnod o 24 awr.

Ymestyn y gwres canolog
Dylai ymestyn system gwres canolog, neu 
osod un newydd, fod o fewn gallu pobl sy’n 
gymwys mewn DIY. Mae ymddangosiad 
pibellau plastig wedi golygu bod torri, 
plygu ac uno pibellau yn llawer haws. Ond 
byddwch yn dal angen cyflogi peiriannydd 
gwresogi sydd wedi ei gofrestru â Gas 
Safe i osod boeler nwy. Yn achos systemau 
gwresogi sy’n llosgi olew, y corff cyfatebol 
yw OFTEC (Cymdeithas Dechnegol Llosgi 
Olew). Hefyd, efallai y bydd ymestyn eich 
system bresennol yn golygu bod angen 
pwmp ‘caeth’ electronig ychwanegol 
er mwyn atgyfnerthu’r llif. Mae newid 
rheiddiaduron presennol yn dasg cymharol 
rwydd, yn arbennig pan fo’r rhai newydd 
yn cyfateb yn union i’r hen rai. Ond cyn 
gosod rheiddiaduron newydd, mae angen 
i chi gyfrifo maint gorau pob rheiddiadur 
ar gyfer gwresogi ystafelloedd unigol o ran 
yr allbwn sydd ei angen, a’i fesur mewn 
‘BTU’ (Unedau Thermol Prydeinig). Os 
ydych yn cyflogi plymiwr, mae’n syniad 
da rhoi cynlluniau iddo ymlaen llaw sy’n 

dangos yn union ble’r ydych eisiau gosod 
eich rheiddiaduron. Mewn lloriau coed 
gellir gosod pibellau o fewn gofod y llawr, 
gan gymryd gofal er mwyn torri cyn lleied 
â phosibl ar y distiau. Yn achos lloriau 
concrid, mae’n well gosod y pibellau ar 
hyd wyneb waliau a’u bocsio. Mae’n rhaid 
cynnal y pibellau’n dda â chlipiau neu 
gallant fod yn swnllyd a gallant dueddu i 
gael eu difrodi. Mae angen cynnal a chadw 
systemau gwres canolog yn gyfnodol, yn 
cynnwys eu fflysio er mwyn lleihau calch 
yn y system, ac yn ddelfrydol dylent gael 
eu gwirio’n flynyddol o dan gontract 
gwasanaeth.

Mae systemau ‘cyfunol’ gwasgeddedig 
angen eu ‘diferu’ yn rheolaidd er mwyn 
rhyddhau aer o’r system.

Cynyddu dŵr poeth
Yn draddodiadol, mae dŵr poeth yn cael ei 
storio mewn silindr copr wedi’i inswleiddio, 
a leolir fel arfer yn y cwpwrdd tanc. Fel 
arfer mae’r rhain yn cynnwys gwresogydd 
troch er mwyn cynyddu’r dŵr poeth pan 
fo’i angen. Mae dŵr oer o’r tanc storio 
yn yr atig yn ail-lenwi’r silindr wrth i ddŵr 
poeth lifo o’r tapiau. Os oes gennych y 
math yma o system yn eich cartref, gellir 
gwneud rhai gwelliannau gwerth chweil. 
Bydd ynysu’r silindr â siaced inswleiddio 
ychwanegol yn lleihau’r gwres a gollir 
(ac yn gostwng y biliau), a dylai gosod 
system reoli ‘rhaglennydd saith diwrnod 
soffistigedig’ sicrhau bod dŵr poeth ond yn 
cael ei gynhyrchu pan fo’i angen. Neu bydd 
dim ond gosod thermostat y silindr dŵr 
poeth i tua 55°C yn gwella’r defnydd o ynni 
(dylai hynny fod yn dymheredd digon uchel 
os yw eich tapiau dŵr poeth a’ch cawod yn 
ddigon agos at y silindr). Fodd bynnag, yn 
ystod y 15 mlynedd diwethaf, mae’r math 
yma o silindrau confensiynol wedi cael eu 
disodli gan systemau gwasgeddedig o’r 
prif gyflenwad, megis boeleri cyfunol sy’n 
cynhesu dŵr poeth yn uniongyrchol pan fo’i 
angen, neu silindrau dŵr poeth mawr heb 
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Beth ddylech ei wneud os byddwch yn arogli nwy
Os ydych chi’n arogli nwy, ewch yn rhywle diogel y tu allan a ffoniwch 
y Gwasanaeth Brys Nwy Cenedlaethol ar 0800 111 999. Os ydych 
chi’n gwybod ble mae’r falf rheoli argyfwng yn y mesurydd, tynnwch y 
cyflenwad nwy yn ofalus i beidio â defnyddio switsys trydan neu fflamau 
noeth ac yna mynd yn rhywle diogel y tu allan a ffoniwch y Gwasanaeth 
Brys Nwy Cenedlaethol ar 0800 111 999. Weithiau, gellir olrhain 
gollyngiad i oleuni peilot heb ei dorri neu olwyn nwy diffygiol. Fe’ch 
cynghorir i bob offer nwy gael ei wasanaethu’n flynyddol er mwyn 
cynhyrfu unrhyw risgiau o’r fath.

awyrellau. Felly gallai fod yn werth newid 
hen silindr am un modern mwy effeithlon.

Mae silindrau dŵr poeth gwasgeddedig 
(megis ‘Megaflow’) yn golygu nad 
oes angen tanciau yn yr atig, ac mae 
llestr ehangiad yn gofalu am unrhyw 
ehangiad. Mewn system heb awyrell 
nodweddiadol, mae dŵr oer a ddaw 
i mewn o’r prif gyflenwad yn cael ei 
gynhesu naill ai’n uniongyrchol yn y 
silindr (y ‘llestr gwasgeddedig’) drwy 
ddefnyddio gwresogydd trydanol, neu’n 
anuniongyrchol o foeler eich gwres 
canolog. Pan fyddwch yn agor tap, mae’r 
dŵr poeth sy’n cael ei storio yn y llestr yn 
cael ei orfodi allan gan y dŵr oer a ddaw i 
mewn, felly rydych yn cael dŵr poeth gyda 
phwysedd prif gyflenwad. Yr anfantais 
i’r systemau sy’n ddibynnol ar bwysedd 
prif gyflenwad yw na all y pwysedd a 
ddaw allan ond bod cystal ag ansawdd y 
cyflenwad a ddaw i mewn i’r eiddo.

Gwresogi dan llawr (UFH)
Y ffordd fwyaf effeithlon o wresogi ystafell 
yw o’r llawr i fyny. Felly, mantais gwresogi 
dan llawr yw ei fod angen tymheredd 
llawer is na systemau rheiddiaduron er 
mwyn creu’r un lefel o gyfforddusrwydd 
thermol. Mae hynny’n golygu y gall eich 
boeler presennol weithio’n fwy effeithlon, 
gan arbed arian ac ynni. Honnir bod UFH 
yn cynnig 15-30% yn fwy o effeithlonrwydd 

na gwres canolog confensiynol, a’r budd 
ychwanegol yw ei fod yn rhyddhau gofod 
ar y waliau oherwydd nad oes angen 
rheiddiaduron swmpus. Mae’r prif fath o 
UFH yn defnyddio dŵr cynnes sy’n cael 
ei bwmpio drwy bibellau plastig a osodir 
mewn lloriau ar ben byrddau inswleiddio 
arbennig. Mae hynny’n golygu ei fod yn llai 
addas ar gyfer ôl-osod oherwydd y gwaith 
sylweddol o ran codi lloriau etc. (er yn aml 
dim ond mewn ceginau maent yn cael eu 
gosod a gellir ei gyfuno â rheiddiaduron 
presennol).

Gall ‘matiau cynhesu’ dan llawr fod yn 
opsiwn symlach ar gyfer uwchraddio lloriau 
presennol. Mae systemau ‘sych’ o’r fath 
ar ffurf matiau ffabrig hyblyg tenau iawn 
sy’n cynnwys elfennau gwresogi trydanol 
y gellir eu gosod yn uniongyrchol o dan 
orchudd lloriau. Mae’r rhain yn ddelfrydol 
ar gyfer cynhesu cefndirol a chael gwared 
o’r oerni sy’n perthyn i loriau cerrig neu 
deils. Er eu bod yn haws i’w hôl-osod, 
maent yn ddrytach i’w defnyddio ac maent 
yn fwy addas ar gyfer ardaloedd llai megis 
ystafelloedd cotiau neu ystafelloedd 
ensuit. Anfantais systemau UFH yw’r amser 
adweithio cymharol araf, ac efallai nad 
yw hynny’n ddelfrydol i bobl sydd ond yn 
y cartref am ychydig oriau bob dydd, er 
gellir rhaglennu systemau rheoli doeth i 
ragamcanu pryd mae angen cynhesrwydd 
mewn ystafelloedd unigol.
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Mae adnewyddu tŷ weithiau yn golygu ailosod lle tân presennol 
ac efallai gosod offer newydd megis llosgwr coed. Yn y rhan fwyaf 
o achosion nid oes angen caniatâd cynllunio, oni bai eich bod 
eisiau codi corn newydd.

Fodd bynnag, mewn perthynas â Rheoliadau 
Adeiladu, ystyrir bod simneiau newydd i bob 
pwrpas yn estyniadau bach, felly bydd angen 
caniatâd i godi un newydd. Ond mae’r potensial ar 
gyfer peryglon sy’n bygwth bywyd O ganlyniad i 
dân a mygdarth gwenwynig yn golygu hyd yn oed 
os ydych yn gosod stôf mewn lle tân sy’n bodoli 
neu’n leinio ffliw, bod rhaid i’r gwaith gydymffurfio 
â Rheoliadau Adeiladu (mae Rhan J yn delio ag 
offer hylosgi). Sylwer, yn ôl y gyfraith, dim ond 
peiriannydd sydd wedi ei gofrestru â Safe Gas, fydd 
yn gorfod hysbysu Rheoli Adeiladu, all osod offer 
nwy sy’n cynhyrchu gwres (e.e. tanau nwy).

Simneiau
Oherwydd bod gwaith maen simneiau yn dod i 
gysylltiad sylweddol â gwres eithriadol a nwyon 
cyrydol o bosibl, maent yn tueddu i fod angen 
gwaith cynnal a chadw yn fwy rheolaidd na’r prif 
waliau yn is i lawr y tŷ. Dylid gwneud y gwaith 
gan ddefnyddiom offer mynediad addas (gweler 
‘Toeau’). Mae yna nifer o feysydd ble gall sylw 
cyfnodol i simneiau fod yn ofynnol:

Ailbwyntio
Y dasg fwyaf cyffredin mewn perthynas â chyrn yw’r angen i 
ailbwyntio’r gwaith briciau neu gerrig, neu ailrendro, o leiaf 
yn rhannol.

sIMNEAU, FFLIwIAU 
A LLOsGwYR COED

Xxxxxxxxxxx canllaw i adnewyddu eich     51



Capan simdde
Y capan simdde yw’r mas o forter ar waelod 
y potyn simdde sy’n helpu i’w cadw yn eu lle. 
Ond ar ôl nifer o flynyddoedd o ddefnydd, 
gall capan simdde gracio a chwalu.

Atgyweirio gwaith maen
Mae cyrn modern yn cynnwys Cwrs Gwrth 
Leithder (DPC) yn y cyrsiau is er mwyn atal 
unrhyw risg i ddŵr socian i lawr drwy’r gwaith 
maen o dan lefel y to. Ond codwyd hen gyrn 
gyda briciau cymharol feddal heb DPC. Felly 
weithiau gall lleithder fynd i mewn i’r gwaith 
maen reit o dan lefel y to a gall hynny arwain at 
erydiad rhew a gwaith atgyweirio.

Plygiadau plwm
Mae nifer o ollyngiadau ar lefel y to yn 
digwydd yn yr uniad â’r cyrn. Plygiadau 
plwm traddodiadol yw’r dull mwyaf effeithiol 
o atal hynny. Os oes gan eich tŷ ffiledi 
morter, mae’n well eu newid am waith plwm 
oherwydd mae morter yn tueddu i gracio.

Cyrn segur
Dylid capio simneiau segur er mwyn atal 
glaw rhag llifo i mewn, a dylid eu hawyru’n 
iawn er mwyn atal lleithder o ganlyniad i 
gyddwysiad rhag ffurfio mewn hen ffliwiau.

Cynhaliaeth strwythurol
Nid yw hen gyrn yn berffaith fertigol 
yn aml, felly nid yw ychydig o wyro yn 
anarferol. Fodd bynnag, pan fo symudiad 
sylweddol wedi digwydd, y cyngor gorau 
yw ymgynghori â pheiriannydd strwythurol. 
‘Bariau cynnal’ yw’r ffordd draddodiadol o 
sicrhau simneiau tal neu rai sy’n agored i’r 
elfennau, sydd erbyn heddiw ar ffurf rhodau 
neu strapiau clymu dur gwrthstaen. Pan 
fo ystumio difrifol wedi digwydd i gorn, yr 
unig opsiwn efallai yw ailadeiladu o leiaf y 
cyrsiau uchaf o’r gwaith briciau.

Potiau simneiau
Pan fo potyn ar goll, neu wedi cracio neu 
wedi’i ddifrodi’n ddrwg, bydd angen gosod 
un newydd. Er mwyn diogelu ffliwiau rhag i 

law ddod i mewn, gellir gosod ‘het law’ ddur 
gwrthstaen syml â chawell adar integredig.

Ffliwiau
Pibellau gwacau fertigol yw ffliwiau yn y 
bôn wedi’u hamgáu gan frestyn simnai 
a gwaith maen y corn. Maent wedi eu 
dylunio i gludo mwg a nwyon hylosgi yn 
ddiogel allan i’r amgylchedd y tu allan, yn 
seiliedig ar yr egwyddor bod aer cynnes a 
gynhyrchir gan danau yn codi’n naturiol. 
Yn aml mae ffliwiau lluosog yn gynwysedig 
mewn un simnai gyda rhaniadau mewnol 
tenau. Mae mwg sy’n cynnwys nwyon 
hylosgi o danau yn berygl i iechyd pobl – o 
ganlyniad i anadlu mygdarth gwenwynig 
ac o ganlyniad i’r risg o dân. Weithiau gall 
gollyngiadau ddigwydd yn ddiarwybod, 
yn arbennig mewn atigau neu mewn tai 
drws nesaf. Ac os bydd ffliw wedi cau – e.e. 
oherwydd nyth – bydd crynhoad o nwyon 
hylosgi gwenwynig yn cael ei chwythu’n ôl 
i mewn i’r ystafell. Mae defnyddio ffliwiau 
heb eu leinio ar gyfer offer llosgi nwy neu 
olew sy’n cynhyrchu carbon monocsid 
marwol a diarogl yn hyd yn oed mwy 
perygl. Felly mae’n hanfodol gwirio cyflwr y 
ffliwiau cyn cynnau tân.

Mae ffliwiau yn methu am 2 
brif reswm:
•	 Mae’r cemegau llosgol a ryddheir 

mewn nwyon hylosgi yn bwyta 
uniadau morter maes o law ac mae 
hynny’n achosi craciau neu dyllau 
allai ganiatáu i nwyon gwenwynig 
ddianc i ystafelloedd, atigau neu 
ffliwiau cyfagos. Er mwyn atal 
peryglon o’r fath, mae’n rhaid 
leinio ffliwiau gweithredol â’r math 
cywir o leiniwr ffliw.

•	 Dros amser, gall huddygl a thar 
gronni y tu mewn i ffliwiau, a 
chynnau maes o law gan achosi i 
simneiau fynd ar dân. Yr ateb yw 
glanhau simneiau yn rheolaidd.
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Gellir profi pa mor aerdyn yw ffliw drwy 
ddefnyddio pelenni mwg. Mae yna nifer o 
broblemau eraill all godi mewn perthynas â 
ffliwiau a llefydd tân:

Staen lleithder
Gall lleithder o law yn llifo i lawr potiau 
simneiau heb eu capio, neu o nwyon sy’n 
cyddwyso, socian i mewn i waith maen rhydd 
mewnol a threiddio drwy waith plaster brestyn 
simnai gan achosi staenau hyll. Gall glanhau 
simnai yn rheolaidd helpu i atal hynny.

Ffliwiau segur
Yn y rhan fwyaf o’r hen dai heddiw, bydd 
rhai o’r llefydd tân gwreiddiol yn segur ac 
wedi’u cau. Ond, oni bai fod potiau simnai 
wedi cael eu capio, gall glaw ddiferu i lawr 
ffliwiau segur gan achosi rhannau llaith 
(fe achosir hynny hefyd gan aer llaith sy’n 
cyddwyso y tu mewn i ffliwiau segur). Felly, 
dylai potiau segur gael eu capio gyda lwfer 
wedi’i awyru, a dylid gosod awyrell hefyd 
yn y lle tân sydd wedi ei gau islaw er mwyn 
annog llif iach o aer i fynd drwodd.

Addasiadau Strwythurol
Mewn rhai tai mae un brestyn simnai neu 
ragor wedi cael eu tynnu i lawr er mwyn 
gwneud mwy o le. Pan fo’r gwaith wedi cael 
ei wneud heb ganiatâd Rheoliadau Adeiladu, 
mae’r gwaith maen sydd ar ôl uwch ben 

(sy’n arwain at y prif gorn) yn aml yn beryglus 
o bosibl oherwydd nad yw’n cael ei gynnal 
yn llwyr. Felly, os na chafwyd tystysgrif 
gwblhau am y gwaith, fe’ch cynghorir i 
gysylltu â pheiriannydd strwythurol i wirio a 
yw’n ddiogel neu beidio.

Cyflenwad Aer
Mae darparu digon o ocsigen i’r preswylwyr 
ac er mwyn i danau hylosgi’n effeithlon yn 
rhan allweddol o gydymffurfio â Rheoliadau 
Adeiladu. Mewn tai ble mae drafftiau wedi’u 
selio’n gyfan gwbl, efallai y bydd yn ofynnol 
gosod awyrellau ychwanegol yn y prif waliau 
ar gyfer tanau agored ac offer llosgi nwy 
etc. er enghraifft, ar ffurf briciau aer 230 x 
230mm wedi eu gosod yn y wal.

Tanau Myglyd
Mae yna nifer o resymau pam y gall mwg 
fethu â chodi’n ddiogel o le tân. Mae rhai 
simneiau yn rhy oer yn eu hanfod i dynnu’n 
dda, yn arbennig rhai ar waliau tu allan. Bydd 
mwg yn codi’n fwy effeithiol pan fo waliau 
ffliwiau mewnol yn esmwyth – h.y. pan fo 
leiniwr ffliw ynddynt. Gall tanau myglyd 
hefyd ddeillio o ffliwiau wedi cau neu wedi’u 
difrodi (a dyna pam fod angen eu glanhau yn 
rheolaidd), diffyg cyflenwad aer yn y tŷ, neu 
gyrn sy’n rhy fyr neu o dan gysgod adeiladau 
o’u hamgylch.
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Leinio ffliwiau
Mae’n hanfodol bod ffliwiau yn cael eu 
leinio, yn arbennig os ydych yn bwriadu 
gosod unrhyw offer llosgi nwy, olew neu 
danwydd solet mewn lle tân presennol 
oherwydd na all ffliwiau gwaith maen 
ymdopi â’r nwyon gwacau mwy ffyrnig 
yma. Hyd yn oed pan fo ffliw eisoes wedi ei 
leinio, mae hen leinwyr dur yn cyrydu maes 
o law. Felly, pan fo offer yn cael ei newid, 
mae’n ofyniad yn ôl y Rheoliadau Adeiladu 
bod raid i’r gosodwyr wirio cyflwr y ffliw er 
mwyn cadarnhau ei fod yn glir o rwystrau 
a’i fod yn addas ar gyfer yr offer yr ydych yn 
bwriadu ei osod. Dylid glanhau ffliwiau bob 
amser cyn gosod stôf neu leinio simnai, a 
chynnal prawf mwg os oes angen er mwyn 
gwirio nad yw’n gollwng nwy. Hefyd, mae 
offer nwy ac olew angen terfynellau pen 
simnai arbennig er mwyn atal iddynt gael 
eu cau gan adar a gweddillion, ac er mwyn 
helpu i waredu nwyon. Mae’n hanfodol bod 
y leiniwr ffliw o’r math cywir ar gyfer y tân 
neu’r offer mae’n ei wasanaethu. Leinwyr dur 
gwrthstaen hyblyg yw’r rhai a ddefnyddir 
fwyaf oherwydd eu bod yn gymharol hawdd 
i’w gosod. Mae Rheoliadau Adeiladu 
yn argymell isafswm diamedr o 150mm. 
Defnyddir leinwyr un haen yn bennaf ar gyfer 
tanau nwy ac ar gyfer boeleri llosgi olew neu 
nwy, tra bod leinwyr haen dwbl mwy gwydn 
yn ofynnol ar gyfer llosgi tanwydd solet ac ar 
gyfer llosgwyr coed a stofiau amldanwydd. 
Yr anfantais gyda leinwyr hyblyg yw bod 
angen eu newid bob 10 i 15 mlynedd, yn 
ddibynnol ar pa mor aml y defnyddir y tân.

Llosgwyr coed
Mae llosgwyr coed neu stofiau 
amldanwydd yn llawer mwy effeithiol na 
thanau agored am gynhesu ystafelloedd, 
ac mae ganddynt rinweddau gwyrdd 
sylweddol hefyd. Fodd bynnag, cofiwch os 
ydych yn byw mewn ‘ardal reoli mwg’, ni 
chewch losgi tanwydd megis coed neu lo 
sy’n allyrru mwg, p’un a bod hynny mewn 
stofiau neu lefydd tân (er bod tanwyddau 
di-fwg, megis briciau golosg, yn cael 
eu caniatáu). Yn ffodus, mae rhai stofiau 

‘llosgi glân’ a gymeradwyir gan DEFRA 
wedi eu heithrio. Mae’r rhain yn cynhyrchu 
allyriadau isel wrth losgi coed, ac mae rhai 
wedi eu cymeradwyo ar gyfer defnyddio 
glo hefyd. Gall stofiau gynhyrchu gwres 
mawr iawn yn y ffliwiau ac ni ddylid byth eu 
defnyddio gyda ffliwiau nad ydynt wedi’u 
leinio. Gall tymheredd nwy ffliw mewn 
stofiau modern effeithlon iawn gyrraedd 
300 gradd a mwy a gall gwaith briciau 
heb ei leinio adael i 85% o hynny i fynd 
drwyddo. Gall y gwres mawr yma achosi 
i goed to cyfagos fynd ar dân. Dyna pam, 
erbyn hyn, bod gosod leiniwr ffliw gwydn 
addas a phlât cofrestru yn amod gosod 
offer newydd. Hefyd, mae’n rhaid gosod 
larwm carbon monocsid (CO) yn yr ystafell 
ble lleolir yr offer (gellir gwirio’r lleoliad a 
argymhellir gyda Rheoli Adeiladu). Fel cam 
rhagofalus ychwanegol mewn tai to gwellt, 
dylid gosod synwyryddion tymheredd sydd 
wedi’u cysylltu i larwm. Er mwyn cynnal 
cyflenwad aer digonol i’r ystafell, efallai y 
bydd angen awyrellau ychwanegol ar y prif 
waliau. Cyn comisiynu’r brif stof, dylai’r 
gosodwyr brofi’r ffliw.

Rhagofalon doeth
Er mwyn byw mewn heddwch 
gyda’ch lle tân Mae’n syniad da dilyn 
y cyngor yma:

•	 Peidiwch fyth â mynd i’r gwely a 
gadael tân agored heb ei warchod.

•	 Sicrhewch bod y simnai yn cael ei 
glanhau yn flynyddol.

•	 Gwiriwch gyflwr cyrn yn flynyddol 
gan ddefnyddio ysbienddrych.

•	 Gwiriwch yn flynyddol am unrhyw 
ollyngiadau mwg yn yr atig tra bod 
y tân ynghyn.

•	 Gosodwch larwm mwg a 
chanfodydd CO yn yr atig.
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Caniatadau
Fel arfer ni fydd ailosod gorchuddion to 
tebyg am debyg angen caniatâd cynllunio. 
Ond os ydych eisiau newid y math o 
ddeunyddiau, neu godi proffil y to, efallai 
y bydd angen gwneud cais cynllunio. 
Mewn perthynas â Rheoliadau Adeiladu, 
fel arfer nid oes angen caniatâd cyn belled 
na wneir newidiadau i strwythur y to a’ch 
bod yn newid gorffeniad y to gyda thebyg 
am debyg (h.y. llechi am lechi, nid teils 
concrid), ac nad yw hynny’n effeithio ar 
ddim mwy na 50% o arwynebedd y to ar 
unrhyw dro. Fodd bynnag, mae ‘Rhan L’ 
y Rheoliadau Adeiladu’ yn ei gwneud yn 
ofynnol i chi wella effeithlonrwydd thermol 
pan fyddwch yn adnewyddu rhannau 
sylweddol o ‘amlen thermol’ yr adeilad 
(h.y. to, prif waliau neu’r lloriau). Mae hynny 
yn rhywbeth sy’n effeithio’n aml ar doeau 
gwastad a bod angen eu hail orchuddio yn 
amlach na’r prif doeau – gweler isod.

Cyflwr
Mewn perthynas ag asesu cyflwr y toeau, un 
rheol werth ei chofio yw cael golwg fanwl 
ar dai cyfagos o’r un oed yn y stryd – os oes 
gan lawer o’r rhain orchudd to newydd, 
mae’n fwy tebygol y bydd angen ailgladio 
eich to chithau hefyd yn y dyfodol agos. Os 
bydd to yn gollwng neu bod ambell deilsen 
ar goll, efallai y bydd ond angen ychydig 
o waith cynnal a chadw mewn mannau 
penodol, yn hytrach nag ailorchuddio’r to 

cyfan. Mae’n debyg mai’r hyn sy’n achosi 
y rhan fwyaf o ollyngiadau yw plygiadau 
plwm diffygiol mewn uniadau, megis 
uniad corn. Mae’r plygiadau gorau wedi 
eu gwneud o blwm, neu o GRP modern. 
Mae ffiledi morter yn dueddol o gracio ac 
mae’n well eu newid. Mae dyffrynnoedd 
ble mae llethrau to yn cyfarfod yn fan gwan 
arall, ac mae angen clirio dail a gweddillion 
sydd wedi cronni yno o dro i dro. Dylai fod 
yn dasg syml i döwr ailosod ambell deilsen 
sydd wedi llithro neu sydd wedi disgyn, 
neu osod rhai newydd yn lle rhai sydd wedi 
cracio. Mae nifer o hen doeau yn dangos 
arwyddion o sefydlogi hanesyddol, ond 
os yw’r strwythur yn dderbyniol ac nad 
yw’n gollwng, gall hynny’n aml fod yn 
dderbyniol. Fodd bynnag, ar brydiau bydd 
angen ailbwyntio yma ac acw ar deils crib 
y to ble mae uniadau morter wedi cael 
eu herydu, a hefyd ar ymylon llethrau’r 
to. Gall rhoi eich pen yn yr atig ddweud 
llawer wrthych am gyflwr eich eiddo. 
Dylai atigau fod wedi eu hawyru’n dda ac 
maent i fod yn llefydd oer a drafftiog uwch 
ben haenau o inswleiddiad, oherwydd 
mae awyru da yn helpu i gael gwared ag 
unrhyw leithder. Mae gan y rhan fwyaf o 
dai a adeiladwyd yn ystod y 60 mlynedd 
diwethaf haen o ffelt o dan y teils fel rhwystr 
ychwanegol rhag y tywydd. Un peth i’w 
wirio mewn tai teras hŷn a thai un talcen, 
yw a yw’r paredau gwahardd tân yn eu lle 
– oherwydd hepgorwyd y rhain ar brydiau 

O ran adnewyddu eich cartref, mae to sy’n dal dŵr fel arfer ar frig y 
rhestr. Ond mae’r angen i weithio ar uchder yn golygu ei bod yn well 
i gontractwyr arbenigol wneud gwaith toi. Fodd bynnag, mae gan 
nifer o dai estyniadau un llawr â thoeau ffelt gwastad, a weithiau gellir 
adnewyddu’r rhain gan bobl DIY cymwys sydd ag offer mynediad 
priodol.

AIL-DOI
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pan adeiladwyd y tai. Os nad ydynt yno, 
bydd angen eu hadeiladu â blociau concrid 
ysgafn neu fwrdd plaster gwrth-dân.

Gorchuddion to
Mewn tai hŷn y sefydlogwyr sy’n methu 
gyntaf, er enghraifft, mae nifer o hen doeau 
llechi yn dioddef oherwydd hoelion wedi 
rhydu. Y newyddion da yw ei bod yn aml 
yn bosibl achub ac ailgylchu’r llechi neu’r 
teils gwreiddiol a’u hailosod. Pan fo angen 
ailgladio to cyfan, ailosod y teils neu lechi 
gwreiddiol fel arfer yw’r dewis gorau. Mae 
gan lechi naturiol traddodiadol neu deils 
clai a geir ar adeiladu hŷn oes llawer hirach 
na’r teils concrid a gynhyrchir heddiw, ond 
maent yn ddrytach. Fodd bynnag, mae rhai 
mathau o lechi a theils ffibr cyfansawdd 
modern wedi’u dylunio i edrych yn debyg 
i’r gwreiddiol a gallant fod yn ddewis 
amgen cost effeithiol.

Toeau gwastad
Mae toeau ffelt gwastad yn adnabyddus 
am eu byrhoedledd – weithiau nid ydynt 
yn para mwy na 10 mlynedd cyn bod 
angen eu hail ffeltio. Yn ffodus, mae ffelt 
toi yn gymharol rhad i’w osod. Dylai 
deunyddiau eraill megis rwber artiffisial 
(EDPM) a gwydr ffibr bara’n hirach na 
ffelt, a llenni plwm yw’r gorau un, ond 
mae’n llawer drytach. Fel y cyfeiriwyd ato 
uchod, mae’r Rheoliadau Adeiladu yn ei 
gwneud yn ofynnol bod inswleiddio yn 
cael ei uwchraddio a bod toeau gwastad 
yn cael eu hail ddecio. Y ffordd orau o 
wneud hynny yw tynnu’r hen ffelt diffygiol, 

newid y dec presennol, yna gosod haen 
newydd o fyrddau inswleiddio ar ben y 
dec cyn gosod y gorchudd to newydd. 
Mae hynny’n creu yr hyn a elwir yn ‘do 
cynnes’, ond mae’n golygu bod yr uchder 
yn cael ei godi ychydig sy’n arwain at 
faterion mewn perthynas â manylion yn yr 
uniadau. Neu, gellir gosod inswleiddiad 
uwch ben y nenfwd rhwng y distiau fel ‘to 
oer’, ond bydd angen i chi ganiatáu gofod 
awyru 50mm uwch ben yr inswleiddiad a 
bydd angen awyru hynny ar ddwy ochr y 
to gyferbyn â’i gilydd. Mae’n rhaid gosod 
toeau gwastad ar ongl neu ‘gwymp’ priodol 
fel y gall dŵr glaw lifo i’r landerau, ac mae’n 
rhaid cymryd gofal er mwyn sicrhau bod 
uniadau â waliau yn dal dŵr. Yn aml mae 
haen o gerrig mân adlewyrchol yn cael ei 
gosod ar yr wyneb er mwyn amddiffyn y to 
rhag effeithiau golau haul UV.

Mynediad/diogelwch

Mae disgyn o uchder yn gyfrifol am nifer o 
anafiadau difrifol a marwol bob blwyddyn. 
Dyluniwyd y Rheoliadau Gweithio ar 
Uchder er mwyn atal anafiadau o’r fath ac 
maent yn gymwys i waith a wneir ddwy fetr 
neu fwy uwch ben lefel y tir. Fel arfer mae 
angen sgaffaldiau ar gyfer gwaith to ac 
mae angen eu codi gan ‘berson cymwys’. 
Nid yw ystolion ond yn dderbyniol ar gyfer 
mynediad neu waith am gyfnod byr yn 
unig. Mae mathau eraill o offer mynediad 
yn cynnwys platfformau symudol a thyrau 
sgaffaldiau.
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Er bod y Rheoliadau Adeiladu yn ymwneud â materion megis diogelwch 
trydanol ac effeithlonrwydd ynni, fel arfer nid ydynt yn gymwys pan 
ydych ond yn newid bylbiau neu ffitiadau goleuadau. Fodd bynnag, ar 
gyfer prosiectau adnewyddu mwy, megis ychwanegu ystafell ymolchi 
newydd, mae angen dilyn rheolau penodol (gweler isod).

Y naill ffordd neu’r llall, mae’n gwneud synnwyr 
gosod y bylbiau mwyaf ynni effeithlon posibl 
er mwyn helpu i leihau biliau. Bylbiau LED 
yw’r opsiwn gorau oherwydd eu bod yn ynni 
effeithlon iawn. Er eu bod yn gymharol gostus 
i’w prynu, ychydig iawn o wres mae LEDau yn 
ei gynhyrchu ac nid ydynt yn defnyddio ond 
cyfran fechan iawn o’r ynni a ddefnyddir gan 
fylbiau confensiynol, ac maent yn para hyd 
at 20 gwaith yn hirach – tua 50,000 o oriau. 
Yr ail ddewis gorau o ran defnyddio ynni ac 
oes y bylbiau yw bylbiau fflwroleuol compact 
(CFL). Fodd bynnag, gall y rhain gymryd cwbl 
o eiliadau i oleuo a hyd at dri munud i gyrraedd 
eu disgleirdeb llawn, felly efallai na fyddant yn 
addas ar gyfer lleoliadau megis grisiau ble mae 
angen golau llawn yn syth. Maent yn gweithio 
orau ble mae goleuadau yn cael eu gadael 
ymlaen am gyfnodau hir. Fel rheol gyffredinol, 
mae’n well dewis bylbiau newydd sydd â sgôr o 
55 lwmina am bob wat, neu uwch. Mae’r rhain 
yn dair gwaith mwy effeithlon na goleuadau 
halogen neu wynias traddodiadol, a dylent bara 
dair gwaith gymaint, ac mae hynny’n helpu i 
gyfiawnhau eu pris uwch.

Pa fath o fylbiau?
Mae yna dri prif math o fylbiau yn 
ychwanegol at LEDau:

Gwynias
Dyma’r hynaf o’r technolegau bylbiau, ac mae 
lampau gwynias yn gweithio drwy gynhesu 

elfen o weiren denau mewn bwlb gwydr. 
Maent yn rhad i’w prynu ond yn ddrud i’w 
defnyddio, ac nid ydynt yn para mor hir â 
mathau eraill. Mae gan fylbiau sbotoleuadau 
gwynias adlewyrchydd mewnol er mwyn 
crynodi’r golau i un cyfeiriad.

Halogen
Mae bylbiau halogen yn fath o fwlb gwynias 
sy’n cynnwys nwy halogen er mwyn ymestyn 
oes y bwlb, ond maent yn ddrytach i’w prynu. 
Mae lawroleuadau halogen mewn nenfydau yn 
boblogaidd at bwrpas goleuo mannau byw, 
ceginau ac ystafelloedd ymolchi oherwydd 
gallant roi golau isel, tyner a chyson. Mae 
gan rai fylbiau addasedig neu sbotoleuadau 
‘pelen llygaid’ all oleuo mannau penodol 
mewn ystafell. Gall lawroleuadau gael eu 
pweru â’r prif gyflenwad neu foltedd isel 
(12 folt fel arfer). Ond nid yw ‘foltedd isel’ 
yn golygu effeithlonrwydd uchel oherwydd 
gall y newidydd wastraffu llawer o ynni, felly 
mewn gwirionedd maent yn defnyddio mwy 
o drydan na ffitiadau confensiynol, er bod 
bylbiau foltedd isel yn para’n hirach.

Fflwroleuol
Mae lampau fflwroleuol wedi datblygu 
llawer ers dyddiau’r tiwbiau hir, tenau a 
ddefnyddiwyd mewn golau stribed. Gellir 
defnyddio Lampau Fflwroleuol Compact 
(CFL) modern yn hytrach na bylbiau gwynias 
confensiynol. Ond nid yw’n watedd a nodir 
yr un fath â watedd lampau gwynias. Dyma 
ganllaw cyffredinol:

GOLEUADAU
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Gwynias  100W  75W  60W  40W

CFL cyfatebol  25W  18W  13W  9W

Lwmina  1,600  1,100  800  450

Mae lampau fflwroleuol yn defnyddio llawer 
llai o drydan pan y’u defnyddir am gyfnodau 
hir, ac maent yn para hyd at 10 gwaith 
gymaint na’r math gwynias arferol. Ond 
maent yn defnyddio llawer o gerrynt pan 
y’u rhoddir ymlaen i ddechrau, ac felly nid 
ydynt yn effeithlon iawn mewn mannau ble 
defnyddir goleuadau am gyfnod byr yn unig.

Dylunio goleuadau
Wrth ddylunio’r goleuadau ar gyfer eich 
cartref, mae yna 3 math elfennol:

Goleuadau cyffredinol
Dyma ‘olau’r amgylchedd’ cyffredinol y 
mae angen i chi ei ddigolledu pan nad yw 
golau haul naturiol yn ddigon cryf. Fel arfer 
mae’n cael ei ddarparu gan grogau nenfwd, 
siandelïers neu lawroleuadau.

Goleuo tasgau
Mae hyn ar gyfer goleuo man ar gyfer tasg 
benodol, megis coginio neu ddarllen. Pan 
nad oes eu hangen ar gyfer y dasg, byd y 
lamp fel arfer yn cael ei diffodd. Fel arfer 
mae’n cael ei ddarparu gan lampau safonol 
symudol, sbotoleuadau ar waliau, lampau 
desg neu oleuadau sefydlog uwch ben 
wynebau gweithio.

Goleuadau pwysleisio
Defnyddir y math hwn o olau at ddibenion 
addurniadol neu er mwyn arddangos 
nodwedd benodol megis trawstiau yn 
y nenfwd neu lun ar y wal. Yn aml mae 
goleuadau pwysleisio yn cael eu darparu 
gan sbotoleuadau wedi eu gosod ar waliau 
neu nenfydau.

Ystafelloedd ymolchi
Wrth osod goleuadau newydd mewn 
ystafelloedd ymolchi neu ystafelloedd 

gwlyb, mae yna darpariaethau diogelwch 
arbennig y mae angen rhoi sylw iddynt 
er mwyn atal sioc drydanol bosibl. Mae 
Rheoliadau Adeiladu yn ei gwneud yn 
ofynnol na ellir cyffwrdd mewn unrhyw fath 
o ffitiad trydanol pan y gallai person fod 
mewn cysylltiad â dŷr yr un pryd, a dylid eu 
lleoli yn ddigon pell oddi wrth unrhyw risg o 
chwistrelliad dŷr o gawodydd. Mae’n rhaid 
i bob cylched drydanol mewn ystafelloedd 
ymolchi gael eudiogelu gan Ddyfeisiau 
Cerrynt Gweddilliol (RCD). Am resymau 
amlwg, ni chaniateir socedi pŷer (ac eithrio 
ar gyfer eillwyr). Dim ond ffitiadau foltedd 
isel arbennig wedi’u diogelu ellir eu gosod 
mewn ystafelloedd ymolchi newydd neu rai 
a adnewyddwyd (gweler adran flaenorol yn 
y llyfryn hwn ar ‘waith trydanol’). Ar gyfer 
goleuadau nenfwd, mae ffitiadau golau 
gwrth-gawod yn ddelfrydol oherwydd eu 
bod hefyd yn wrth-ddrafft, a gyda goleuadau 
LED ynddynt, maent yn defnyddio ychydig 
iawn o ynni. Ond mae’n rhaid i ffitiadau 
gydymffurfio â rheolau ar gyfer gwahanol 
‘barthau’ o fewn yr ystafell ymolchi.

Goleuadau allanol

Mae goleuadau a osodir ar wyneb allanol 
yn gynwysedig yn y Rheoliadau Adeiladu. 
Mae’n rhaid i oleuadau allanol gael eu 
rheoli’n awtomatig fel eu bod yn diffodd yng 
ngolau dydd – mae defnyddio synwyryddion 
yn golygu na ddylent weithio dim ond pan 
fo’u hangen, gan ddiffodd yn awtomatig pan 
nad oes neb yn yr ardal a oleuir. Dim ond 
pan fo effeithlonrwydd y lamp yn uwch na 
45 lwmina am bob cylched-wat y gellir eu 
rheoli â llaw gyda switsh.
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Y ffordd fwyaf cost effeithiol o weddnewid cartref yw drwy addurno 
o ansawdd da. Mae hyn yn arbennig o werthfawr mewn perthynas â 
gwerthu eich cartref oherwydd mae argraffiadau cyntaf yn dylanwadu’n 
fawr ar brynwyr. Gall lliwiau niwtral megis hufen neu wyn plaen wneud 
i ystafell deimlo’n fwy, a hynny’n ddelfrydol wedi’i gyfuno â waliau a 
nenfydau wedi’u plastro’n esmwyth (yn hytrach na bod yn weadog).

Peryglon
Nid yw addurno’n swnio fel tasg arbennig 
o beryglus, ond mae yna nifer o risgiau 
posibl:

Disgyn o uchder
Yn aml gall peintwyr ac addurnwyr wynebu 
risg o ddisgyn. Gall anafiadau digwydd 
pan fo gwrthrychau yn disgyn ar bobl islaw. 
Mae’r ddeddfwriaeth ‘Gweithio ar Uchder’ 
yn mynnu mynediad diogel, diogelwch 
digonol ar ymylon, a diogelu offer a 
deunyddiau. Dim ond mewn achosion 
cyfyngedig at ddibenion mynediad neu 
waith am gyfnod byr y caniateir ystolion 
– a dyna pam fod tyrrau sgaffaldiau a 
phlatfformau symudol yn boblogaidd.

Tân
Mae nifer sylweddol o danau mawr  
mewn hen adeiladau wedi cael eu  
holrhain i waith adnewyddu. Defnyddir 
gynau aer poeth neu dân ar gyfer stripio 
paent yn rheolaidd, ond mae’n well osgoi 
‘gwaith poeth’ o’r fath mewn adeiladau 
hŷn. Yn ogystal â’r risg tân posibl, mae 
mygdarth o baent plwm sy’n llosgi yn 
beryglus.

Asbestos
Mae asbestos yn eithriadol gyffredin ar 
ffurf dalenni sment cymharol ddiogel, ac yn 
aml maent i’w cael mewn mannau megis 
bargodion (bondoeau), cypyrddau boeleri, 
toeau rhychog ar adeiladau allanol, neu 
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mewn nenfydau ac inswleiddiad pibellau 
etc. mewn achosion prinnach. Mae symiau 
bychan o ffibr hefyd yn bresennol mewn 
rhai gorffeniadau nenfwd gweadog. Nid 
yw’n beryglus i iechyd dim ond pan fo 
gronynnau bach iawn yn yr aer yn cael 
eu mewnanadlu, felly mae’n rhaid osgoi 
unrhyw fath o lyfnhau, torri, neu ddrilio, 
er enghraifft wrth stripio paent gweadog. 
Fodd bynnag, cyn belled nad yw’r ffibrau 
yn cael eu mewnanadlu ni ddylai fod 
unrhyw risg sylweddol. Ond sylwer na all to 
sment asbestos gynnal llawer o bwysau ac 
ni ddylid cerdded arno.

Plwm

Roedd paent oedd yn cynnwys pigmentau 
plwm yn cael ei defnyddio’n rheolaidd  
ar waith coed neu waith metel, a 
pharhawyd i’w defnyddio hyd at y 1960au. 
Mae llwch sy’n cynnwys llawer o blwm yn 
niweidiol os caiff ei fewnanadlu, felly dylid 
osgoi llyfnwyr trydanol. Pan fo angen cael  
gwared â hen baent mae’n bwysig gwisgo 
mwgwd, goglys a menig a sicrhewch 
nad ydych yn llosgi paent ac yn anadlu 
mygdarth gwenwynig. Yn hytrach, dylid 
trin wynebau â llaw a defnyddio dull 
llyfnhau gwlyb.

Paratoi – stripio a phlastro

Mae nifer fawr o waliau a nenfydau yn y 
DU wedi’u gorchuddio â phapur sglodion 
pren neu anaglypta. Mae miloedd mwy o 
aceri wedi cael eu cuddio y tu ôl i haenau 
trwchus o artecs neu deils polystyren. Gall 
stemwyr neu grafwyr papur wal fod yn 
ffordd effeithiol iawn o gael gwared â hen 
orffeniadau addurniadol o’r fath. Efallai y 
bydd wynebau sydd â phaent caenog neu 
fân graciau ond angen côt o isbaent, cyn 
eu leinio neu ddefnyddio emwlsiwn. Ond 
pan geir mannau o ddifrod penodol bydd 
angen defnyddio plasteri ‘atgyweirio’ – er 
enghraifft ble gwnaethpwyd tyllau ar gyfer 

pibellau neu geblau, neu ble mae’r plastr 
wedi ‘chwythu’ – h.y. ‘wedi colli gafael’ 
ac wedi dod yn rhydd. pan fo wynebau 
wedi cael difrod mwy sylweddol, neu pan 
fônt yn gyffredinol arw neu anwastad, 
yr ateb gorau yw rhoi cot o orffeniad 
plastr sgim gyda thrwch o hyd at 3mm 
ar y wal gyfan. Ond mae plastro yn grefft 
dwyllodrus o anodd i’w meistroli. Mae 
yna nifer o gynhyrchion plastro DIY ar y 
farchnad ar gyfer ‘esmwytho’ wynebau 
gweadog ac ar gyfer waliau sydd wedi 
cracio neu a ddifrodwyd. Honnir bod y 
rhain yn gallu cyflawni ‘wyneb perffaith 
esmwyth sy’n barod i’w baentio’. Ond ar 
gyfer arwynebeddau mwy, gallant fod yn 
gymharol gostus, felly gall fod yn syniad 
gwell cyflogi plastrwr proffesiynol.  
Cofiwch y gall plastro waliau allanol olygu 
bod angen caniatâd Rheoliadau Adeiladu 
efallai a bod angen darparu inswleiddiad 
thermol.

Rheoliadau Adeiladu ac 
effeithlonrwydd thermol

Pan fo ‘amlen’ adeilad yn barod i gael ei 
newid neu ei hadnewyddu (h.y. y waliau, 
to neu loriau), bydd safonau inswleiddio 
gofynnol yn gymwys. Ystyrir bod elfen 
thermol yn cael ei hadnewyddu os bydd 
unrhyw haen ohono yn cael ei newid neu 
ei ychwanegu (er nad yw hynny’n ymestyn 
i waith ailaddurno syml). Mae hyn yn 
gymwys pan fo’r gwaith yn cynnwys 50% 
neu fwy o gyfanswm arwynebedd yr elfen 
unigol, (megis wyneb un wal allanol) neu 
pan fo’r gwaith yn cynnwys mwy na 25% o 
arwynebedd cyfanswm ‘amlen’ yr adeilad 
cyfan. Beth bynnag fo’r achos, mae’n 
gwneud synnwyr cymryd y cyfle i wella 
inswleiddiad cyn addurno. Dylai cartrefi 
sydd wedi’u hinswleiddio’n well fod yn 
rhatach i’w gwresogi ac yn llai drafftiog, 
felly mae hwn yn arian sydd yn werth ei 
wario.
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Inswleiddio waliau a lloriau
Mae’r prif waliau yn gyfrifol am 35% o’r 
gwres a gollir o dŷ nodweddiadol. Felly 
dylai eu huwchraddio leihau defnydd ynni 
tai yn sylweddol. Mae gan y rhan fwyaf 
o dai a godwyd yn ystod y 75 mlynedd 
diwethaf waliau ceudod, sy’n gymharol 
hawdd i’w hinswleiddio. Ond hefyd gellir 
uwchraddio waliau solat traddodiadol 
mewn adeiladau hŷn drwy eu leinio ag 
inswleiddiad naill ai’n fewnol neu’n allanol. 
Dim ond y prif waliau allanol sydd angen eu 
huwchraddio, felly mae angen llai o waith 
ar dai teras.

Yn y rhan fwyaf o achosion ni fyddwch 
angen gwneud cais am ganiatâd cynllunio 
– mae hyd yn oed cladio wyneb allanol 
waliau yn cael ei ystyried fel ‘Datblygiad a 
Ganiateir’ erbyn hyn. Fodd bynnag, mae’r 
Rheoliadau Adeiladu yn pennu safonau 
gofynnol pan fo waliau, toeau a lloriau yn 
cael eu hadnewyddu, er y gall contractwyr 
‘hunanardystio’ unrhyw waith sylweddol 
fel arfer.

Inswleiddio waliau ceudod
Dyma un o’r mathau mwyaf cost effeithiol o 
inswleiddio, ac fel arfer mae’n talu amdano 
ei hun o ganlyniad i’r arbedion mewn 
biliau ynni mewn cyn lleied â dwy neu 
dair blynedd. Gall contractwyr arbenigol 
wneud y gwaith gan greu fawr ddim o 
aflonyddwch. Mae inswleiddiad yn cael 
ei bwmpio i’r ceudod drwy gyfres o fân 
dyllau gaiff eu drilio i’r uniadau morter yn 
wyneb allanol y wal, ac mae’r rhain yn cael 
eu selio wedyn. Ar ôl cwblhau’r gwaith, 
dylai’r contractwr ddarparu gwarant 
‘CIGA’ ynghyd â thystysgrif gwblhau Rheoli 
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Adeiladu. Fodd bynnag, nid yw pob tŷ yn 
addas ar gyfer inswleiddio waliau ceudod, 
megis adeiladau ffrâm goed a rhai a waliau 
solet.

Inswleiddio waliau allanol
Gall gosod inswleiddiad ar du allan i 
waliau fod yn effeithiol iawn o ran gwella 
effeithlonrwydd thermol. Mae gan hynny’r 
budd ychwanegol o wella edrychiad tai 
sy’n ymddangos yn ddi-lun, ond fel arfer 
nid yw’n addas ar gyfer adeiladau hŷn sydd 
â ffasadau briciau cyfnod neu waith cerrig 
deniadol. Mae’n bwysig hefyd bod waliau 
solet traddodiadol yn gallu ‘anadlu’ fel y 
gall lleithder anweddu, a gall gorchuddio 
y tu allan gau lleithder i mewn o bosibl. 
Mae’r gwaith fel arfer yn golygu gosod 
byrddau ynysu cadarn ar wyneb allanol 
y waliau gyda glud a sefydlogyddion 
arbennig, ac yna 2 got o rendrad. Mae 
gwneud waliau yn lletach yn golygu 
llawer o waith addasu agoriadau ffenestri 
a drysau, trosgrogau to, pibellau dŵr, 
ac unrhyw oleuadau, pibellau a dysglau 
lloeren etc. Ond yr angen am sgaffaldiau 
sy’n gwneud i hwn fod yn ddewis drud. 
Fel arfer mae inswleiddiad waliau allanol 
yn cael ei osod ar flociau cyfran o dai neu 
fflatiau sy’n cael eu hadnewyddu ar yr un 
pryd. Mae inswleiddio waliau solet allanol 
hefyd yn arwain at risgiau sylweddol, a 
dim ond cwmni cymwys sydd wedi cynnal 
arolwg proffesiynol o’r eiddo ddylai 
wneud y gwaith. Dylai’r arolwg hwn 
gynnwys adolygiad o awyriad presennol 
yr adeilad, oherwydd gall atal y waliau 
rhag ‘anadlu’ arwain at effeithiau niweidiol 
difrifol ar ansawdd aer mewnol yr adeilad. 
Pan fo inswleiddiad yn cael ei osod, gall 
unrhyw rannau a hepgorir neu a osodir yn 
amhriodol ffurfio ‘trap cyddwysiad’ fydd 
yn arwain at leithder a llwydni mewnol. Ni 
ddylid inswleiddio waliau solet yn ystod y 
gaeaf pan fo’r waliau yn llaith oherwydd 
bydd hynny yn cau lleithder yn y strwythur 
a fydd wedyn yn treiddio i’r adeilad. 

Byddwch yn wyliadwrus o ddyfynbrisiau 
rhad am inswleiddio waliau – gall gwaith 
sydd wedi ei ddylunio a’i wneud yn wael 
arwain at ddifrod sylweddol i’ch adeilad ac 
ansawdd yr aer y tu mewn.

Inswleiddio waliau mewnol
Gall leinio y tu mewn i brif waliau eich 
cartref arwain at welliannau gwerth chweil 
o ran effeithlonrwydd ynni a gall fod yn 
brosiect DIY addas. Y prif anfantais yw’r 
aflonyddwch sy’n deillio o dynnu ac 
ailosod pethau megis byrddau sgyrtin, 
silffoedd, rheiddiaduron, socedi a switshis. 
Fel yn achos inswleiddio allanol, gall cael 
y manylion yn iawn fod yn anodd. e.e. o 
gwmpas ffenestri. Mae’n anochel bod 
leinio’r waliau yn arwain at golli gofod 
llawr, ac efallai nad yw’n addas ar gyfer 
ystafelloedd gyda nodweddion cyfnod neu 
mewn adeiladau ble mae’r waliau yn llaith. 
Mae’r gwaith fel arfer yn golygu gosod cwilt 
inswleiddio neu fyrddau cadarn ar y waliau 
â glud arbennig neu osod inswleiddiad 
mewn fframwaith goed, a byrddau plastr 
ar ei ben. Ond mae gan leinio’r waliau 
fantais ychwanegol o ddarparu wyneb 
esmwyth newydd ar gyfer addurno. Fel yn 
achos inswleiddio allanol gall canlyniadau 
creu ‘mannau oer’ fod yn ddifrifol, a dylid 
adolygu awyriad yr adeilad cyn gwneud 
unrhyw waith.

Inswleiddio lloriau
Mae lloriau isaf tŷ arferol yn gyfrifol am 
15% o’r gwres a gollir o’r adeilad. Mae 
hyn yn llai na faint a gollir drwy’r to a’r 
waliau, ond mae’n dal yn sylweddol. Mae 
lloriau concrid solet yn gymharol anodd 
i’w inswleiddio oherwydd bod gosod 
‘llawr arnawf’ inswleiddiedig newydd 
ar ben y wyneb presennol yn codi lefel y 
llawr, ac mae hynny yn arwain at bob math 
o effeithiau mewn perthynas â drysau a 
grisiau etc. Fodd bynnag, gall uwchraddio 
effeithlonrwydd thermol llawr crog coed 
traddodiadol fod yn gymharol syml. 
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Yr opsiwn hawsaf a rhataf yw gwneud 
gwaith gwrth-ddrafftio. Dylai hynny fod 
yn brosiect DIY syml sy’n golygu selio 
bylchau rhwng estyll, byrddau sgyrtin ac o 
gwmpas pibellau etc. gyda sêl silicon neu 
stribedi rwber. Fodd bynnag, pan fyddwch 
yn bwriadu stripio a chaboli’r estyll, mae 
hynny’n gyfle gwych i’w hinswleiddio. 
Gellir gwneud hynny naill ai oddi fry, drwy 
dynnu’r estyll i gyd dros dro, neu oddi tano 
os gallwch gael mynediad i’r ceudod islaw 
drwy dynnu dim ond 2 neu 3 o estyll. Mae 
yna nifer o wahanol ffyrdd o inswleiddio 
lloriau, er enghraifft gellir lletemu 
inswleiddiad cadarn rhwng distiau a’u 
sicrhau ar estyll, neu gellir gosod cwiltiau 

gwlân mwynol yn eu lle gyda stribedi o 
bren haenog neu ddalennau o bilen anadlu 
wedi eu styffylu o dan y distiau. Pan fo 
inswleiddiad yn cael ei ychwanegu i loriau 
crog, mae’n hanfodol bod yr awyriad o dan 
y llawr yn ddigonol. Dylid cynnal gwactod 
llawr 150mm o leiaf a dylid ei awyru â 
briciau aer wedi eu gosod yn rheolaidd ar 
ochrau cyferbyniol y gwactod. Sicrhewch 
nad yw unrhyw waliau yng ngwactod y 
llawr yn atal llif aer, ac nad yw unrhyw friciau 
aer presennol wedi cael eu blocio. Neu, gall 
gorchuddio lloriau â chaledfwrdd a gosod 
carped trwchus greu gwyrthiau o ran cael 
gwared â drafftiau oer.
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Gall gwneud gwelliannau i’r gerddi a’r gofod o gwmpas yr eiddo roi’r 
cyffyrddiadau olaf sy’n cwblhau prosiect adnewyddu tŷ. Mae hwn yn 
faes ble nad yw Rheoliadau Adeiladu fel arfer yn gymwys (ac eithrio 
yn achos rhai adeiladau allanol mawr a phethau megis tanciau nwy ac 
olew). Fodd bynnag, bydd angen caniatâd cynllunio ar brydiau.
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Ffensys

Fel arfer mae Rheolau Datblygu a Ganiateir 
yn eich caniatáu i godi ffensys, waliau a 
giatiau heb fod angen caniatâd cynllunio 
(hyd at 1 metr o uchder ger unrhyw ffordd, 
neu 2 fetr mewn unrhyw fan arall). Hefyd, 
fe’ch caniateir fel arfer i dynnu ffensys, 
waliau a giatiau i lawr neu eu haddasu heb 
ganiatâd. Ond fel arfer, mae yna eithriadau, 
yn benodol yn achos adeiladau Rhestredig 
ac mewn Ardaloedd Cadwraeth ble mae 
cyfyngiadau terfynau wedi cael eu pennu, 
felly gwiriwch i ddechrau. Mae plannu 
gwrychoedd yn cael ei ganiatáu hefyd oni 
bai y gallent effeithio ar olwg gyrwyr neu 
bod amod cynllunio sydd eisoes yn bodoli 

yn gwahardd hynny, sydd efallai’n dyddio’n 
ôl i’r cyfnod y codwyd yr adeilad. Ond 
efallai bod coed a gwrychoedd yn cael eu 
gwarchod gan orchymyn cadwraeth (ac 
maent yn cael eu gwarchod yn awtomatig 
mewn Ardaloedd Cadwraeth) neu efallai 
bod yna waharddiad cyfreithiol sy’n 
gwahardd eu clirio a’u dadwreiddio. Hefyd, 
mae gan rai ystadau tai sydd â gerddi ffrynt 
cynllun agored gyfamodau rhwystrol yn y 
gweithredoedd sy’n rhwystro plannu o’r 
newydd a ffensys newydd.

Rhodfeydd
Gall ychwanegu man parcio i’ch eiddo fod 
yn welliant sylweddol. Ond mae angen 
i hynny gydymffurfio mewn perthynas â 

YN YR AwYR 
AGORED



nifer o feysydd o ran cynllunio. Pan ydych 
eisiau creu mynedfa newydd i geir, megis 
gosod cwrbyn i ffurfio rhodfa o’r ffordd, 
mae yna broblemau posibl yn gysylltiedig â 
diogelwch, felly bydd angen caniatâd.

Mae angen caniatâd ar wahân pan fyddai 
rhodfa newydd yn croesi palmant neu ymyl 
ffordd.

Efallai y byddai angen i’r Awdurdodau 
Cynllunio a Phriffyrdd roi caniatâd, ac mewn 
rhai achosion byddant yn manylu ar sut y dylid 
gwneud y gwaith. Gall hyd yn oed lledu eich 
rhodfa bresennol olygu bod angen caniatâd 
pan fo eiddo yn wynebu cefnffordd neu ffordd 
ddosbarthedig. Bydd angen i chi hefyd wneud 
cais cynllunio os na fydd yr wyneb caled yn 
cael ei ddefnyddio at ddibenion domestig, 
ond yn hytrach at ddibenion parcio cerbyd 
masnachol neu storio nwyddau ar gyfer 
busnes er enghraifft. Mae ychwanegiad mwy 
diweddar i’r ddeddf gynllunio yn ymwneud â 
phalmantu gerddi ffrynt. Dyluniwyd rheolau 
‘SUDS’ (System Draenio Trefol Cynaliadwy) 
er mwyn lleihau’r risg o lifogydd a llygredd 
mewn cyrsiau dŵr drwy leihau faint o ddŵr 
sy’n llifo oddi ar rodfeydd yn uniongyrchol 
i mewn i ddraeniau trefol. Erbyn hyn mae’n 
rhaid i unrhyw rodfa sy’n fwy na 5m2 sy’n cael 
ei hadeiladu, ei hatgyweirio neu ei hymestyn, 
gydymffurfio â rheoliadau SUDS. Mae hynny’n 
golygu defnyddio system balmantu athraidd 
sy’n gadael i ddŵr glaw socian i’r isbridd ble 
gall ddraenio i ffwrdd yn ddiogel.

Felly erbyn hyn mae angen caniatâd cynllunio 
i osod rhodfeydd anathraidd sy’n caniatáu 
i dŵr glaw lifo ar y ffordd mewn modd na 
reolir. NID oes angen caniatâd cynllunio os 
bydd unrhyw rai o’r canlynol yn gymwys:

•	 Mae’r wyneb caled wedi ei greu gan 
ddefnyddio deunydd athraidd megis 
gro, ‘grass-guard’, asffalt hydraidd neu 
fflagiau athraidd.

•	 Mae arwynebedd y wyneb caled 
arfaethedig yn llai na 5m2 o’r ardd 
ffrynt (nid oes cyfyngiadau ar unrhyw le 
arall o gwmpas y tŷ).

•	 Mae darpariaethau yn cael eu  
gwneud i sicrhau bod dŵr glaw o 
wynebau caled anathraidd traddodiadol 
yn llifo ar wyneb meddal athraidd 
megis gwellt neu blanhigion border 
neu i mewn i ffos gerrig a adeiladwyd 
yn arbennig. Cyn belled a bod y dŵr 
wyneb a grëir gan y rhodfa yn draenio 
o fewn ffiniau’r eiddo (h.y. nid yw’n llifo 
ar briffordd gyhoeddus) ni fydd angen 
caniatâd cynllunio pa ddeunyddiau 
bynnag fydd yn cael eu defnyddio.

Patios
Fel arfer ni fydd gosod patio newydd yn 
golygu bod angen caniatâd Cynllunio. Ac 
eithrio’r rheolau ‘SUDS’ ar gyfer fflagio 
mwy na 5m2 ar erddi ffrynt, nid oes 
cyfyngiadau cynllunio ar yr arwynebedd tir 
o gwmpas eich tŷ y gallwch ei orchuddio 
â wyneb caled ar, neu’n agos, i lefel y tir. 
Fodd bynnag, efallai y bydd gwaith terasu 
sylweddol er mwyn cynnal wyneb caled 
angen caniatâd cynllunio. Os oes gennych 
adeilad Rhestredig, mae’n anochel y 
byddwch angen caniatâd adeiladu am 
unrhyw waith sylweddol (mewnol ac 
allanol), ac mewn Ardaloedd Cadwraeth 
mae yna gyfyngiadau ar waith i ffrynt tai neu 
i rannau sy’n weladwy o’r ffordd.

Hefyd, fel arfer nid oes angen 
cymeradwyaeth Rheoliadau Adeiladu ar 
gyfer gosod patios. Ond bydd angen i chi 
sicrhau na fydd unrhyw waith yn golygu y 
bydd mynediad i’r cartref yn llai derbyniol 
nag yr oedd eisoes, er enghraifft, drwy 
adeiladu grisiau lle nad oedd dim cyn 
hynny. Hefyd, os ydych yn bwriadu darparu 
unrhyw oleuadau trydanol etc. yn y mannau 
tu allan, efallai y bydd angen gwneud cais 
Rheoliadau Adeiladu ar gyfer y gwaith 
trydanol (gweler ‘Gwaith Trydanol’).

Decin
Mae decin coed wedi bod yn ychwanegiad 
poblogaidd i nifer o erddi ers dipyn o 
flynyddoedd. Fel yn achos patios, fel arfer nid 
ydynt angen caniatâd cynllunio – cyn belled 
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nad yw’n fwy na 300mm uwch ben lefel y tir 
(ar ei bwynt uchaf) ac nad yw’n gorchuddio 
mwy na hanner yr ardd wreiddiol.

Yn nhermau Rheoliadau Adeiladu, 
diffinnir decin fel ‘platfform dyrchafedig 
sy’n uniongyrchol yn sownd i’r eiddo’. 
Dim ond pan fo decin yn cael ei adeiladu 
uwch ben lefel y tir a bod yna wahaniaeth 
o fwy na 600mm rhwng platfform y dec 
a’r lefel tir isaf, y bydd efallai angen 
gwneud cais Rheoliadau Adeiladu. Felly, 
er enghraifft byddai gardd gwrw ar stiltiau 
angen caniatâd, ond dim ond os yw’n 
uniongyrchol yn sownd i’ch tŷ.

Siediau, adeiladau allanol a 
swyddfeydd gerddi
Ffordd syml o ychwanegu gofod yw codi 
strwythur newydd parod yn yr ardd. Gall sied 
neu stiwdio, campfa neu ystafell chwarae fod 
yn syniad deniadol. Er mwyn cydymffurfio â 
Rheolau Datblygu a Ganiateir, mae’n rhaid 
i siediau ac adeiladau allanol fod yn rhai un 

llawr gydag uchafswm uchder crib o 4 metr 
os bydd y to ar ongl, neu 3 metr ar gyfer toeau 
gwastad. Pan y’u lleolir o fewn 2 fetr i derfyn, 
mae’r terfyn uchder yn 2.5 metr.

Ni allwch eu codi o flaen yr eiddo, ac mae’n 
rhaid eu defnyddio mewn cysylltiad â’r 
tŷ (h.y. nid yn annibynnol). Yn annisgwyl 
efallai, nid oes yna gyfyngiadau o ran maint 
– ac eithrio na ddylai’r ôl troed fod yn fwy 
na hanner cyfanswm arwynebedd yr ardd 
wreiddiol (mae’r ardd yn golygu’r plot 
cyfan ac eithrio’r tŷ gwreiddiol).

Ond fel bob amser, gwiriwch hynny gyda’r 
Cynllunwyr i ddechrau, oherwydd efallai 
nad yw Rheolau Datblygu a Ganiateir yn 
gymwys yn achos rhai eiddo. Fel arfer ni 
fydd Rheoliadau Adeiladu yn gymwys oni 
bai eich bod

•	 Yn	ei	ddefnyddio	fel	llety	i	gysgu	ynddo

•	 Mae’n	fwy	na	30m2

•	 Mae’n	llai	na	1m	oddi	wrth	derfyn	ac	
wedi ei adeiladu o ddeunydd hylosg.

Casgliad
Yn y canllaw hwn rydym wedi edrych ar rai prosiectau 
adnewyddu nodweddiadol, gan ganolbwyntio’n bennaf ar sut 
maent yn berthnasol i Gynllunio a Rheoli Adeiladu. Gobeithio 
bod yr wybodaeth wedi bod yn ddefnyddiol. I gael mwy o 
wybodaeth am y materion a drafodwyd ac i gael gwybod sut 
mae mynd ati i gael caniatâd ar gyfer prosiect gwella tŷ yr ydych 
yn ei ystyried, mae croeso i chi gysylltu â n ( XXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXX).
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