
 
 

10. Taliadau Atgyweirio y gellir eu hadennill 

Caiff atgyweiriadau y gallech fod yn gyfrifol amdanynt eu hegluro’n fanwl yn y llyfryn atgyweirio.  Hefyd, chi 
fydd yn gyfrifol am atgyweirio unrhyw beth a ddifrodir oherwydd ei gamddefnyddio, difrod damweiniol neu 
esgeulustod ar eich rhan chi, aelodau’r cartref neu ymwelwyr â’ch cartref (heblaw yn achos rhywfaint o 
waith brys a gwaith blaenoriaeth, lle gellir cyflawni gwaith a chodi tâl arnoch amdano). 
 
Os ydych am ei atgyweirio eich hun, gallwch wneud hynny neu drefnu i grefftwr gynnal gwaith rydych yn 
gyfrifol amdano, ar yr amod nad yw’n beryglus.  Ceidw’r Cyngor yr hawl i arolygu’r gwaith atgyweirio i 
sicrhau ei fod wedi’i gyflawni i’w foddhad.  Os na fyddwch yn gwneud gwaith atgyweirio rydych yn gyfrifol 
amdano, nac yn gofyn i’r Cyngor wneud hynny ond i chi dalu amdano, a’ch bod eich cartref yn adfeilio, 
mae’n bosibl y byddwch yn torri’ch cytundeb tenantiaeth. 
 
Bydd y Cyngor yn cyflawni gwaith atgyweirio rydych yn gyfrifol amdano ond byddwch hefyd yn gyfrifol am 
ad-dalu cost lawn y gwaith i’r Cyngor.  Cewch wybod y swm sy’n ddyledus a dylech ei dalu cyn gynted ag 
y cewch fanylion am eich cyfeirnod cyfrif adenilladwy. 
 
Os na allwch dalu am y gwaith mewn un taliad gallai fod yn bosibl talu’r cyfrif adenilladwy mewn 
rhandaliadau dros gyfnod rhesymol o amser.  
 
Os nad ydych yn credu y dylech dalu am y gwaith gallwch ofyn am adolygiad yn ysgrifenedig. 
 
Os byddwch yn gwrthod talu am waith atgyweirio ad-daladwy ni fydd y Cyngor yn cynnal y gwaith 
atgyweirio (oni bai ei bod yn beryglus peidio â gwneud).  Chi fydd hefyd yn gyfrifol am unrhyw ddifrod 
ychwanegol sy’n digwydd i’ch eiddo o ganlyniad i beidio â gwneud y gwaith atgyweirio. 
 
Os bydd cyflwr yn eiddo’n dirywio’n sylweddol efallai y byddwch yn torri’ch cytundeb tenantiaeth a gallai 
camau cyfreithiol gael eu cymryd yn eich erbyn, a gallech gael eich troi allan o’ch cartref yn y pen draw.  
Rhaid i chi dalu am unrhyw waith atgyweirio sy’n frys neu’n flaenoriaeth i atal perygl, neu unrhyw waith 
atgyweirio arall rydych yn gyfrifol amdano, neu bydd y Cyngor yn mynd â chi i’r Llys i’ch gorfodi i ad-dalu’r 
arian sy’n ddyledus.  Gallai hyn amharu ar eich gallu i gael benthyciad, credyd, morgais ac ati  yn y 
dyfodol.  
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