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Gorﬀen eich tenan�aeth

Os byddwch yn penderfynu symud cartref, rydym
yn dymuno i’r broses fod mor esmwyth a syml ag
y bo modd, mae’n ddrwg gennym eich gweld yn
mynd a hoffem ddeall pam eich bod yn dymuno
gadael, ble y byddwch yn symud iddo a’r hyn
sy’n bwysig i chi ar yr adeg hon, er mwyn i ni allu
gwneud ein rhan i sicrhau bod y broses yn un
hawdd.

Pan fyddwch yn dweud wrthym eich bod yn
dymuno gadael, byddwn yn eich holi am eich
rhesymau dros adael, a chan ddibynnu ar y
rhesymau, a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud er
mwyn i chi allu aros.

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
enghraifft 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 enghraifft tan ddiwedd cyfnod o
hunanynysu.

Os ydych yn dymuno gorffen eich tenantiaeth,
bydd angen i chi roi o leiaf 4 wythnos o rybudd
ysgrifenedig i ni, a byddwn yn fodlon derbyn neges
e-bost hefyd, wedi’i hanfon at contactus@wwha.
co.uk.
Bydd gofyn i chi dalu’r holl rhent sy’n ddyledus tan
ddiwedd y cyfnod rhybudd ac rydych yn gyfrifol am
sicrhau o hyd bod yr eiddo yn cael ei ddychwelyd
mewn cyflwr da ac yn barod i’w ailosod.
Byddwn yn trafod ac yn cytuno ar y broses y
byddwn yn ei dilyn gyda chi, a’r hyn y bydd angen
iddo ddigwydd. Yn benodol, byddwn yn cytuno ar:
•
•
•

Y sefyllfa o ran y rhent ac yn gwneud
trefniadau i gymryd taliad
Manylion cyswllt a’r cyfeiriad y byddwch yn
symud iddo
Cyflwr yr eiddo, gwaith clirio a’r hyn y bydd
modd ei adael ar ôl, a manylion unrhyw
ddifrod neu waith trwsio y mae gofyn ei
wneud

Archwilio’r eiddo

Clirio’r eiddo

Byddwn yn trafod cyflwr yr eiddo gyda chi a’r hyn
yr ydym yn ei ddisgwyl o ran sut y dylid ei adael
pan fyddwch yn gadael. Efallai y byddwn yn gofyn i
chi anfon rhai lluniau atom (neu fideo) o’ch cartref,
er mwyn ein helpu i ddeall yr hyn y bydd angen
ei wneud efallai, ac os oes un gennych chi, gellir
gwneud hyn ar eich ffôn clyfar a’i anfon mewn neges
e-bost neu neges WhatsApp at eich Swyddog Tai.

Yn ystod ein hymweliad neu drafodaethau
gyda chi, byddwn yn siarad am unrhyw
ddodrefn neu garpedi er enghraifft, nad ydych
yn dymuno mynd â nhw gyda chi i’ch cartref
newydd. Gallai rhai o’r eitemau hyn fod o
ddefnydd i’r preswylydd newydd a fydd yn
symud i mewn. Byddwn yn trafod yr eitemau
hyn gyda’r preswylydd newydd ac yn rhoi
gwybod i chi a allwch eu gadael neu beidio.

Mae lluniau o’r ardaloedd canlynol yn ddefnyddiol
iawn:
•
•
•
•
•

Yr ardd ffrynt a’r ardd gefn (pan fo hynny’n
berthnasol)
Y drws ffrynt a’r drws cefn
Pob ystafell, yn enwedig yr ystafell ymolchi a’r
gegin
Gwaith trwsio penodol y byddwch yn ei nodi
Lluniau o’ch mesuryddion nwy a thrydan

Yn rhan fwyaf yr achosion, byddwn yn dymuno
ymweld â chi yn eich cartref er mwyn i ni allu
cynnal archwiliad o’r eiddo a thrafod y broses
o adael gyda chi. Rydym yn dymuno cynnal yr
ymweliad mewn ffordd sy’n sicrhau diogelwch
pawb ac sy’n lleihau’r risg o ledaenu’r feirws. Felly,
bydd angen i ni wneud rhai trefniadau:
•

•
•
•

•

Dylech ddweud wrthym os bydd symptomau
gan unrhyw un sy’n byw yn yr eiddo neu sy’n
ymweld, os ydynt yn hunanynysu, yn unigolyn
a warchodir neu’n agored i niwed
Agor y drysau a’r ffenestri ym mhob ystafell,
pan fo modd, fel na fydd angen i’n Swyddog Tai
gyffwrdd ag unrhyw handlenni
Symud dodrefn, pan fo modd, fel y gellir cynnal
pellter cymdeithasol o 2 fetr
Gofyn i blant neu bobl arall sy’n byw yn yr
eiddo i aros mewn un ystafell tra bod yr
ymweliad yn digwydd, a bod unrhyw anifeiliaid
anwes yn cael eu cadw yn yr un ystafell
Osgoi paratoi unrhyw luniaeth yn ystod yr
ymweliad

Ar ddiwedd yr ymweliad, bydd y Swyddog Tai yn
cytuno gyda chi ar unrhyw waith y bydd angen
ei gwblhau cyn i chi adael, a’r swm y byddwn yn
ei godi arnoch os na chaiff y gwaith ei gwblhau.
Byddwn yn anfon copi atoch mewn neges e-bost
neu’n postio copi atoch o’r hyn a gytunom gyda
lluniau yn ôl yr angen.

Pan fyddwch yn gadael yr eiddo, bydd angen i
chi wneud pob ymdrech i sicrhau ei fod yn lân
ac yn rhydd o eitemau gan gynnwys dodrefn,
carpedi a llenni, yn ogystal ag eitemau mewn
siediau, atigau neu garejis, ac eithrio’r eitemau
hynny y cytunwyd gyda’r Swyddog Tai y gellir
eu gadael ar ôl. Os bydd yn rhaid i ni glirio
eitemau neu sbwriel, byddwn yn codi tâl arnoch.
Fodd bynnag, rydym yn gwerthfawrogi bod y
mynediad cyfyngedig dros dro i ganolfannau
gwastraff y cartref ac ailgylchu yn gwneud hyn yn
anodd. Dylech siarad â ni am unrhyw reswm os
na fyddwch yn gallu clirio’r eiddo yn llawn.

Dychwelyd eich allweddi
Cyn gynted ag y byddwn yn gwybod eich bod yn
gadael, yn rhan fwyaf yr achosion, byddwn yn gosod
sêff allweddi y tu allan i’ch cartref. Gofynnwn i chi
roi’r holl allweddi sydd gennych chi i’r eiddo, gan
gynnwys allweddi siediau a thai allan, yn y sêff
allweddi. Os na fu modd gosod sêff allweddi yn eich
cartref, bydd eich Swyddog Tai yn trafod hyn gyda
chi. Bydd angen i chi anfon neges e-bost neu neges
destun at eich Swyddog Tai i gadarnhau eich bod
wedi gadael yr allweddi yn y sêff ac efallai y codir tâl
arnoch os na fyddwch yn eu dychwelyd ar ddiwedd
eich tenantiaeth.
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Dylech gadw
pellter
cymdeithasol

Ar ôl i chi symud allan a
beth allech chi orfod talu
amdano?
Bydd aelod o staff yn ymweld â’r eiddo i archwilio
ac asesu pa waith y bydd gofyn ei wneud. Efallai
y byddwn yn tynnu lluniau neu fideo o’r eiddo
hefyd ac os bydd gofyn gwneud mwy o waith
na’r disgwyl a’r hyn a gytunwyd gyda chi, efallai y
byddwn yn codi tâl arnoch.

•
•

Gallai’r taliadau gynnwys:

Siaradwch â’ch Swyddog Tai os bydd gennych chi
unrhyw gwestiynau neu bryderon ynghylch gorffen
eich tenantiaeth.

•
•
•
•

Sicrhau mynediad i’r eiddo os na fyddwch yn
dychwelyd yr allweddi mewn pryd
Clirio dyfeisiau/eitemau personol o’r eiddo
Clirio’r ardd(gerddi) a thorri’r porfa
Glanhau’r eiddo, gan gynnwys gwaredu
malltod

•

Trwsio/disodli eitemau wedi’u difrodi
Setlo dyledion ar fesuryddion cyfleustodau ac
archebu cardiau/allweddi newydd
Ailaddurno’r eiddo os nad yw wedi cael ei
addurno i safon derbyniol

Pob lwc gyda’r symud!

