Symud i
mewn

Paratoi eich cartref
newydd
O’r adeg pan fydd y preswylydd blaenorol yn
symud allan, byddwn yn mynd ati i baratoi’r eiddo
ar gyfer yr unigolyn nesaf a fydd yn symud i mewn.
Byddwn yn gwneud gwaith trwsio hanfodol ac yn
cynnal archwiliadau diogelwch ar eitemau megis
larymau mwg, byddwn yn gwasanaethu’r boeler
nwy, byddwn yn archwilio’r system drydanol ac yn
archwilio’r system ddŵr am legionella os bydd yr
eiddo wedi bod yn wag am gyfnod.
Ceir nifer o gamau y mae angen i ni eu dilyn ac
mae’r sefyllfa gyfredol gyda Covid 19 yn golygu bod
angen i ni wneud pethau ychydig yn wahanol er
mwyn sicrhau y byddwn i gyd yn cadw’n ddiogel.
Mae Llywodraeth Cymru wedi diwygio’r rheoliadau
diogelu iechyd (coronafeirws) fel bod modd i bobl
sy’n dymuno symud cartref wneud hynny nawr.
Mae’r canllaw hwn yn darparu gwybodaeth bwysig
am iechyd y cyhoedd er mwyn sicrhau bod modd
i bobl symud cartref mewn ffordd ddiogel, a bod y
gweithgareddau allweddol sy’n gysylltiedig â hyn yn
gallu digwydd mewn ffordd ddiogel.
Rhoddir y pwys mwyaf ar ddiogelwch, ac mae
angen i bawb dan sylw fod mor hyblyg ag y
bo modd ac i fod yn barod i oedi symud, er
enghrai� os bydd rhywun yn mynd yn sâl gyda’r
coronafeirws yn ystod y broses symud neu os bydd
yn rhaid iddynt hunanynysu. Yn ogystal, efallai
y bydd angen oedi pob achos symud am gyfnod
byr er mwyn rheoli lledaeniad y feirws os bydd
Llywodraeth Cymru yn cynghori hynny.
Trwy gydol y broses, byddwn yn gofyn a oes gan
unrhyw un ar yr aelwyd symptomau Covid 19,
neu’n hunanynysu neu’n unigolyn a warchodir
neu’n agored i niwed yn glinigol. Mae’n bwysig

eich bod yn dweud wrthym os bydd unrhyw
un yn y categorïau hyn er mwyn ein galluogi i
gymryd mesurau rhagofalus ychwanegol er mwyn
eich diogelu chi a ni. Efallai y bydd modd i’r
broses barhau fel y cynlluniwyd ond mewn rhai
sefyllfaoedd, efallai y bydd angen oedi’r broses
symud am gyfnod byr, er enghrai� tan ddiwedd
cyfnod o hunanynysu.

Ai hwn yw’r eiddo iawn i
chi?
Bydd y Swyddog Tai yn trafod eich amgylchiadau
presennol, sut y byddwch yn talu’r rhent ac yn cael
dodrefn, a’ch gobeithion a’ch disgwyliadau o’ch
cartref newydd.
Mae’n debygol y byddwch yn cael sawl sgwrs
gyda’ch Swyddog Tai gan ein bod yn dymuno i chi
fod yn siŵr bod yr eiddo yn iawn i chi ac y gallwch
fod mewn sefyllfa i baratoi ar gyfer gwneud yr
eiddo yn gartref newydd i chi.

Gweld eich cartref newydd
Byddwn yn anfon lluniau a/neu ﬁdeo atoch os
bydd gennym y rhain, er mwyn i chi allu gweld sut
mae’ch eiddo yn edrych cyn ymweld ag ef. Rydym
yn dymuno cyfarfod â chi a’ch bod yn gweld yr
eiddo, fel y gallwch fod yn siŵr ei fod yn gartref
delfrydol i chi a bod hyn yn cael ei wneud mewn

ffordd ddiogel. Pan fyddwch yn ymweld â rhywle
a allai fod yn gartref newydd i chi, byddai’n well
gennym pe bai cyn lleied o bobl ag y bo modd yn
dod i’w weld, a dim ond yr ymgeisydd eu hunain yn
ddelfrydol. Byddwn yn gofyn a oes unrhyw un sy’n
ymweld yn dangos arwyddion o symptomau neu’n
teimlo’n anhwylus, a byddwn yn oedi’r ymweliad.
Byddwn yn agor y drysau mynediad, y drysau
mewnol a’r ffenestri yn yr eiddo. Byddwn
wedi sychu pob pwynt cyffwrdd posibl gyda
glanweithydd er mwyn lleihau’r perygl y bydd y
feirws yn lledaenu. Pan fyddwch yn mynd i weld
yr eiddo, pan fo modd, dylech osgoi cyffwrdd
arwynebau a dylech olchi’ch dwylo yn rheolaidd, a
dod â’ch glanweithydd llaw eich hun gyda chi.
Os bydd plant bach yn dod i weld yr eiddo gyda
chi, dylech geisio sicrhau na fyddant yn cyffwrdd
arwynebau, a sicrhau eu bod yn golchi eu dwylo
yn rheolaidd.
Bydd y Swyddog Tai yn aros y tu allan yr eiddo
wrth i chi gerdded o gwmpas, gan ateb unrhyw
gwestiynau y tu allan wedi hynny. Mae’n bwysig
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dilyn canllawiau’r Llywodraeth ynghylch cadw
pellter cymdeithasol, gan sicrhau y cedwir pellter
o 2 fetr bob amser. Bydd y Swyddog Tai yn cytuno
gyda chi ar unrhyw waith y byddwn yn ei wneud
cyn i chi symud i mewn ac a ydych yn dymuno bod
y dodrefn ac eitemau eraill yn cael eu gadael ar ôl,
gyda chytundeb y preswylydd blaenorol. Byddwn
yn cytuno ar y trefniadau symud i mewn a dyddiad
cychwyn y denantiaeth gyda chi hefyd.

Llofnodi’ch cytundeb
tenantiaeth
Rydym wedi gwneud y rhan hon o’r broses yn
‘ddigidol’ er mwyn lleihau’r perygl o drosglwyddo
gymaint ag y bo modd. Byddwn yn anfon y
cytundeb tenantiaeth atoch mewn neges e-bost
a bydd y Swyddog Tai yn mynd trwy unrhyw
ymholiadau a fydd gennych chi am y cytundeb, y
rhent, unrhyw daliadau gwasanaeth, yn ogystal
â materion pwysig eraill megis yswiriant ar gyfer
cynnwys y cartref a’r gwasanaethau yr ydym yn eu
cynnig.
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Byddwn yn defnyddio gwasanaeth ar-lein o’r
enw ‘DocuSign’. Byddwn yn anfon dolen atoch i
DocuSign mewn neges e-bost, a fydd yn cynnwys
eich cytundeb tenantiaeth wedi’i gwblhau yn
barod i chi ei lofnodi, yn electronig. Os bydd
hon yn denantiaeth ar y cyd, bydd angen i’r ddau
ohonoch ei lofnodi ac ar ôl cwblhau hyn, byddwch
yn anfon y cytundeb yn ôl at eich Swyddog Tai
mewn neges e-bost.
Byddwn yn rhoi diweddariad i chi am y cynnydd
gydag unrhyw waith yn eich cartref newydd, gan
roi gwybod i chi pryd y bydd yn barod i chi symud
i mewn. Pan fydd yr eiddo yn barod a’r holl
ddogfennau angenrheidiol wedi’u llofnodi, byddwn
yn rhoi’r cod i chi i’r sêff allweddi yn yr eiddo.

Os bydd angen i chi ddod i’n cyfarfod i lofnodi’r
cytundeb, byddwn yn cynnal asesiad risg er mwyn
cytuno sut y gallwch wneud hynny mewn ffordd
ddiogel. Byddai’n well gennym gyfarfod y bobl
hynny a enwir yn y cytundeb tenantiaeth yn unig,
ac ni ddylai’r cyfarfod gymryd mwy na tua 15
munud.
Dylech siarad â’ch Swyddog Tai os bydd gennych
chi unrhyw gwestiynau neu bryderon ynghylch
cychwyn eich tenantiaeth.

Pob lwc gyda’r symud!

