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Cain Architectural Services Ltd
We are Customer Focused and provide a personalised, tailor made service, working with
you to incorporate your wishes and dreams for your home with Architectural Designs and
Plans at Competitive Rates.
Cain Architectural Services has been trading since 1998.

Services and Products
 Architectural Designs, House Extensions,
New Builds, Barn Conversions, Garages, Porches.
 Building Plans  Planning Applications
 Building Control Applications
 Building Conversions  Building Refurbishment
 Architectural Surveys  Draughting Services
 Architectural and CAD Plan Services

Tel: 01352 721115 | Mob: 07794 564806
Pen Yr Allt, Ysceifiog, Holywell, Flintshire CH8 8NJ

A & D ENVIRONMENTAL SERVICES
LIMITED

ASBESTOS REMOVAL SPECIALISTS
ASBESTOS SURVEYORS • THERMAL INSULATION
UNIT E36, ASHMOUNT ENTERPRISE PARK, ABER ROAD, FLINT CH6 5YL

TEL: 01352 734498 • EMAIL: sales@adenv.vo.uk
www.ad-asbestosremoval.co.uk
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We pride ourselves on our commitment to provide
a professional and speedy service at all times,
whilst maintaining the highest quality of work.

OUR RANGE OF SPECIALTIES INCLUDES:

• All aspects of Roofing
• Building Conversions
• Fascias & Soffits
• Brickwork

• Block Paving
• Conservatories
• Slating & Tiling
• Gutter Repairs

Call Now For A FREE No Obligation Quote
Tel: 01244 822 332 • Mob: 07563 929 633
Email: rightcallbuildingcontractorltd@hotmail.com
62 Maes Glyndwr, Treuddyn, Mold, CH7 4ND.

Call Systems & Datacomms
Energy Management Systems
Leisure
Commercial Installations
Fire, Security, Emer. Lighting, CCTV
Domestic Installations
Portable Appliance Testing
Tel: 01352 735 073 • Mob: 07976 226 365
Email: mostyn_electrical@hotmail.co.uk

Nesstech
Building Services

• Refurbishments
• Conversions
• Extensions

We are a company driven to making
your home a special place.

 BATHROOM DESIGN
 WET ROOM DESIGN
 KITCHEN FITTINGS
 GENERAL MAINTENANCE

07970 473396
info@leatonprofessionalservices.co.uk
leatonprofessionalservices.co.uk

All tradesman certified
and qualified

07789 726951

T:
E: nesstechbuilding@gmail.com
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Ar ôl darllen y canllaw
hwn, os ydych yn dymuno
bwrw ymlaen â phrosiect
ag angen Cymeradwyaeth
Rheoliadau Adeiladu,
sicrhewch eich bod yn
defnyddio Gwasanaethau
Rheoli Adeiladu Cyngor
Sir y Fflint.
Mae hyn oherwydd
ein bod yn darparu
gwasanaeth annibynnol
a diduedd, sy’n atebol yn
gyhoeddus, ac a gynhelir
gan dîm o syrfewyr
profiadol â gwybodaeth
leol ddiguro. Nid yw’r
gwasanaeth yn gwneud
elw a defnyddir y safonau
mewn modd teg a
phroffesiynol.

Mae’r cyhoeddiad hwn hefyd ar gael ar ffurf e-lyfr: www.extendingyourhome.com/siryfflint
Rydym yn ddiolchgar iawn am gefnogaeth y cwmnïau sy’n hysbysebu yn y cyhoeddiad hwn.
Hoffem ninnau eu cefnogi hwythau drwy dynnu sylw ein darllenwyr at eu cyhoeddiadau.
Fodd bynnag, mae angen egluro, er ein bod wedi bod yn ofalus iawn wrth baratoi’r cyhoeddiad hwn a’r datganiadau sydd ynddo, na all yr
hyrwyddwr dan sylw na’r Cyhoeddwr dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw wallau nac am y cynhyrchion na’r gwasanaethau a hysbysebir.
Dylunwyd a chyhoeddwyd gan LABC Publishing (part of zinc media), Kings House, Royal Court, Brook Street, Macclesfield, Cheshire SK11 7AE.
Tel: (01625) 613000. www.zincmedia.com Ref: PNE 2018 © LABC Publishing. All rights reserved
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P&D Gudger
We are an
established family
business a leading
supplier of
scaffolding services
in the region.
Our work ranges from small domestic projects
such as bridging over a conservatory for painting,
plastering, roofing,facias, sofits, lead work, to
construction sites. We undertake contracts of all
sizes and types, working in the domestic,
commercial and industrial sectors.

T: 01492 539639 | M: 07747 340079
W: https://first-lift-scaffolding.co.uk

• Domestic
New house builds, extensions,
conversions brickwork,
Repointing, walls,
hard landscaping etc.
• Commercial
• Industrial
• Civil Engineering
Telephone: 01352 731597
Mobile: 078824 65553
Mobile: 079646 90654
E-mail: pgudger@aol.com
Web: www.panddconstruction.co.uk

Clwyd
Environmental
Services
“Providing the Very Best
in Service & Quality”
 Commercial Grounds &
Landscape Maintenance
 Tree Surgery & Reports
 Tree Stump Grinding
 Japanese Knotweed Control
& Consultancy
 Invasive Weed Control
Our comprehensive range of ground care
services means that our company can help
your business save time and money by
only having to use one service provider.

01352 720913
07901 786972
07542 753557

Domestic and Commercial
Electrician

T: 01352 808038
M: 07969 649748
E: info@rtselectrical.co.uk
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Rhagarweiniad
Mae’n debygol mai eich cartref yw un o’ch asedau mwyaf; mae’n
fuddsoddiad hirdymor mawr a dros y cyfnod y byddwch yn byw yno,
bydd rhaid i’ch cartref addasu i newidiadau i’ch anghenion chi a’ch teulu.
Cefndir
Mae’n debygol mai eich cartref yw un
o’ch asedau mwyaf; mae’n fuddsoddiad
hirdymor mawr a dros y cyfnod y byddwch
yn byw yno, bydd rhaid i’ch cartref addasu i
newidiadau i’ch anghenion chi a’ch teulu.
O fewn Cymru a Lloegr, mae’r Rheoliadau
Adeiladau’n berthnasol i’r rhan fwyaf
o waith adeiladu. Y rhain yw’r safonau
technegol a bennir gan y llywodraeth, ac
mae pob gwaith adeiladu o unrhyw wir
sylwedd a wneir yn gorfod cydymffurfio â’r
safonau hyn.
Mae’r safonau’n ymdrin â llawer o
agweddau ar iechyd a diogelwch mewn
adeiladau, yn ogystal â’r ynni a ddefnyddir a
hygyrchedd. Mae’r Rheoliadau Adeiladu’n
safonau technegol manwl a bennir i sicrhau
bod y stoc adeiladau yng Nghymru a Lloegr
wedi’i hadeiladu at safon resymol a’i bod yn
diwallu anghenion y boblogaeth.
Y safonau isaf sy’n dderbyniol yw’r
Rheoliadau Adeiladu; nid ydynt yn
ymwneud ag ansawdd saernïaeth nag
â gorffeniadau y tu hwnt i’r hyn sy’n
ofynnol i sicrhau bod yr adeilad wedi’i
adeiladu’n ddiogel. Mae’n bosibl i adeilad
gydymffurfio â’r Rheoliadau Adeiladu
heb fodloni’r safonau gorffenedig sy’n

ofynnol gennych chi, a dylech gofio hyn
wrth wneud trefniadau drwy gontract â’ch
adeiladwr.
Mae’n ofyniad cyfreithiol i’r adeiladwr
a pherchennog yr adeilad wneud
Cais Rheoliadau Adeiladu priodol a
chydymffurfio â’r Rheoliadau Adeiladu. Gall
methu â gwneud hynny arwain at erlyniad
drwy’r Llys Ynadon.

Diben y Canllaw hwn
Bydd y canllaw hwn yn eich tywys drwy’r
broses Rheoli Adeiladu. Nid yw’n cymryd
lle cyngor proffesiynol, ond mae’n ceisio
dangos sut y bydd y Rheoliadau Adeiladu’n
effeithio ar eich prosiect. Dylid ceisio
cyngor ar wahân am Ganiatâd Cynllunio.
Mae’r canllaw wedi’i rannu’n benodau sy’n
cynnwys cyngor am brosiectau adeiladu
nodweddiadol, ac ar ôl i chi ei ddarllen,
rydym yn gobeithio y bydd gennych well
dealltwriaeth o’r hyn sy’n digwydd mewn
prosiect adeiladu domestig.
Mae’r prosiectau domestig a all fod ag
angen caniatâd Rheoliadau Adeiladu yn
cynnwys:
• Estyniadau
• Addasiadau garejis
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• Addasiadau atig

• Rhai garejis

• Addasiadau selerau

• Rhai ystafelloedd haul

• Addasiadau adeileddol e.e. tynnu waliau
cynnal pwysau

Os ydych yn ystyried prosiect adeiladu ac
nad ydych yn siŵr a fydd angen caniatâd
Rheoliadau Adeiladu, mae croeso i chi
gysylltu â ni a byddwn yn hapus i’ch
cynghori.

• Addasiadau i systemau draenio, dŵr
poeth neu wresogi
• Ffenestri newydd neu ychwanegol
• Gwaith trydanol
• Gosod gorchuddion to newydd
• Inswleiddiad waliau ceudod

Y Broses Rheoliadau Adeiladu
Os oes angen caniatâd Rheoliadau Adeiladu
ar eich prosiect, bydd angen i chi wneud
cais Rheoliadau Adeiladu.

Sut i Fwrw Ymlaen
Oni bai bod gennych brofiad adeiladu, bydd angen cyngor proffesiynol arnoch. Mae
nifer o ffyrdd o gael y cyngor hwn, gan gynnwys:
1. Penodi pensaer/technegydd neu syrfëwr adeiladu: bydd y rhain yn paratoi
lluniadau a dyluniadau ar gyfer eich cynnig, yn cael y gymeradwyaeth sydd ei hangen
a gallwch hefyd ofyn iddynt eich helpu i ddod o hyd i adeiladwr addas a rheoli’r
prosiect drosoch chi.
2. Penodi cwmni dylunio ac adeiladu: mae’r cwmnïau hyn yn cynnig siop un
stop ar gyfer prosiectau adeiladu; bydd eu hadran ddylunio’n paratoi’r lluniadau
sydd eu hangen ac yn cael y gymeradwyaeth sydd ei hangen, a bydd eu hadrannau
adeiladu’n troi’r lluniadau hyn yn realiti.
3. Defnyddio adeiladwr profiadol: mae gan rai adeiladwyr brofiad o gyflawni
prosiectau domestig ac efallai y gallant gynnig pecyn tebyg i’r cwmnïau dylunio ac
adeiladu i chi.”

Pa fath bynnag o brosiect yr ydych yn ei wneud,
byddwn yn trefnu i gynnal cyfres o archwiliadau
o’r gwaith wrth iddo ddigwydd.
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Gwneud Cais Rheoliadau
Adeiladu

chynllun o leoliad y safle a’r ffi ofynnol. Gall
gwaith ddechrau 48 awr ar ôl derbyn yr
hysbysiad.

Mae dwy ffordd o wneud cais Rheoliadau
Adeiladu:

Ar adeg dechrau gwaith, bydd un o’n
syrfewyr yn cyfarfod â’ch adeiladwr i drafod
eich bwriadau, cytuno sut y dylid gwneud
y gwaith, cytuno pryd y bydd angen
archwilio’r gwaith a sefydlu a fydd angen
unrhyw wybodaeth bellach e.e. cyfrifiadau
adeileddol neu luniadau.

Cais Cynlluniau Llawn
Yn aml, bydd pobl yn meddwl am hyn fel
y ffordd draddodiadol o wneud cais am
Gymeradwyaeth Rheoliadau Adeiladu.
Bydd y dylunydd adeiladu’n lluniadu
cynlluniau manwl a gwybodaeth ategol
ar gyfer y cynllun a gynigiwyd, a bydd
yn eu hanfon atom ynghyd â ffurflen gais
a’r ffi ofynnol. Yna, byddwn ni’n gwirio’r
manylion ac ar ôl ymgynghori a chysylltu
â’r dylunydd adeiladu, os oes angen
hynny, byddwn yn rhoi Cymeradwyaeth
Rheoliadau Adeiladu.
Gall gwaith ddechrau unrhyw bryd ar
ôl i’r cais gael ei dderbyn, ond mae’n
ddoeth aros nes bod y cynllun wedi cael
ei archwiliad cyntaf dan y Rheoliadau
Adeiladu; mae hyn fel arfer yn cymryd
rhwng dwy a thair wythnos.

Pan fydd y prosiect wedi’i gwblhau’n
foddhaol, cyflwynir Tystysgrif Cwblhau
Rheoliadau Adeiladu i ddangos bod y
prosiect wedi’i archwilio’n annibynnol a’i
fod, cyn belled ag yr oedd modd ei asesu,
yn cydymffurfio â’r Rheoliadau Adeiladu.
Gallwch gael y ffurflenni i wneud cais
Rheoliadau Adeiladu drwy ffonio un o’n
swyddfeydd neu alw i mewn, neu gallwch
eu llwytho i lawr oddi ar ein gwefan.
www.flintshire.gov.uk

“

Bydd ein tîm o syrfewyr yn cysylltu â’ch
adeiladwr ac yn archwilio’r gwaith sy’n
cael ei wneud ar y safle. Pan fydd y prosiect
wedi’i gwblhau’n foddhaol, cyflwynir
Tystysgrif Cwblhau Rheoliadau Adeiladu i
ddangos bod y prosiect wedi’i archwilio’n
annibynnol a’i fod, cyn belled ag yr
oedd modd ei asesu, yn cydymffurfio â’r
Rheoliadau Adeiladu.

Cais Hysbysiad Adeiladu
Mae’r system hon yn gweddu orau i
brosiectau bach a gyflawnir gan adeiladwr
cymwys, ac nid ydym yn ei hargymell oni
bai bod eich adeiladwr a’r dylunydd yn
brofiadol iawn â phrosiectau fel yr un yr
ydych yn ei wneud ac yn gwbl ymwybodol
o ofynion y Rheoliadau Adeiladu. Dan
y cynllun hwn, ni chaiff cynlluniau eu
Cymeradwyo’n ffurfiol a chymeradwyir y
gwaith ar y safle wrth iddo ddigwydd.
I ddefnyddio’r broses Hysbysiad Adeiladu,
bydd angen i chi neu eich asiant gyflwyno
ffurflen gais Hysbysiad Adeiladu ynghyd â

O fewn Cymru a
Lloegr, mae’r
Rheoliadau
Adeiladau’n
berthnasol i’r rhan
fwyaf o waith adeiladu.
Y rhain yw’r safonau
technegol a bennir gan
y llywodraeth, ac mae
pob gwaith adeiladu
o unrhyw wir sylwedd
a wneir yn gorfod
cydymffurfio
â’r safonau hyn

“
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Hunan Ardystio
I’ch helpu i gael cymeradwyaeth Rheoliadau Adeiladu’n haws, mae’r
llywodraeth wedi caniatáu i rai cyrff masnach hunan ardystio gwaith eu
haelodau a rhoi tystysgrifau Rheoliadau Adeiladu. Dyma enghraifft o’r
cyrff sy’n cael rhoi’r tystysgrifau hyn:
1. FENSA – Mae contractwyr sydd wedi’u cofrestru â FENSA yn cael
rhoi tystysgrifau ar gyfer rhoi ffenestri newydd yn lle hen ffenestri.
2. CERTASS – Mae contractwyr sydd wedi’u cofrestru â CERTASS
yn cael rhoi tystysgrifau ar gyfer rhoi ffenestri newydd yn lle hen
ffenestri.
3. GAS SAFE – Mae contractwyr cofrestredig yn cael rhoi tystysgrifau
ar gyfer gosodiadau ac addasiadau systemau nwy, dŵr poeth a
gwresogi cyn belled â bod y contractwr yn osodwr cofrestredig yn
hytrach na dim ond peiriannydd gwasanaeth.
4. OFTEC – Mae gosodwyr cofrestredig OFTEC yn cael rhoi tystysgrifau
ar gyfer gosod ac addasu boeleri ac offer sy’n llosgi olew.
5. HETAS – Mae gosodwyr cofrestredig HETAS yn cael rhoi tystysgrifau
ar gyfer gosod ac addasu boeleri ac offer sy’n llosgi tanwydd solet.
6. Rhan P – Mae Contractwyr Trydanol sydd wedi’u cofrestru dan un
o’r cynlluniau Rhan P yn cael rhoi tystysgrifau ar gyfer gwaith trydanol
domestig.
7. Töwr Cymwys – Mae contractwyr dan y cynllun hwn yn cael
gwneud gwaith ar eich to – ailosod to yn llawn neu’n rhannol. Mae
manylion y cynlluniau presennol ar gyfer hunan ardystio unigolyn
cymwys ar gael yn: www.gov.uk/building-regulations-competentpersonschemes
Awgrymiadau ar gyfer
defnyddio Contractwyr Hunan
Ardystio
1. 	Cofiwch wneud yn siŵr bod y contractwr
wedi’i gofrestru ar gyfer y gwaith y
mae’n ei wneud, e.e. os ydych yn gosod
system wresogi newydd, gwnewch
yn siŵr bod y contractwr yn osodwr
cofrestredig yn hytrach na dim ond
peiriannydd gwasanaeth.
2. Ar ddiwedd pob gwaith, gwnewch yn
siŵr bod y contractwr yn rhoi Tystysgrif
i chi i gadarnhau bod y gwaith yn

cydymffurfio â’r Rheoliadau Adeiladu;
efallai y bydd angen hon arnoch er mwyn
gwerthu eich eiddo.
3. Os oes gennych unrhyw amheuaeth am
unrhyw beth, cysylltwch â’r gymdeithas
fasnach berthnasol neu cysylltwch â
Rheoli Adeiladu Sir y Fflint i gael cyngor.

Caniatadau eraill y gallai fod
eu hangen arnoch
Caniatâd Cynllunio: mae cyngor pellach
ar gael ar dudalennau cynllunio ar wefan
Sir y Fflint, dan y pennawd ‘A oes angen
caniatâd arnaf - Cyngor i berchnogion tai’.
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Os ydych eisiau bod yn siŵr nad ydy eich
defnydd neu ddatblygiad arfaethedig
angen caniatâd cynllunio, gallwch wneud
cais am benderfyniad ffurfiol, a enwir yn
Dystysgrif Datblygiad Cyfreithlon. I gael
rhagor o wybodaeth a chyngor, cysylltwch
â’r Adran Gynllunio ar 01352 703331.
Y Ddeddf Waliau Cydrannol: Os yw eich
cynnig yn effeithio ar Wal Gydrannol neu

os bydd angen i chi gloddio sylfeini’n agos
at dŷ eich cymydog, efallai y bydd angen i
chi roi rhybudd iddynt yn unol â’r Ddeddf
Waliau Cydrannol. Deddf Sifil yw hon ac
nid oes gan Gyngor Sir y Fflint pŵer i orfodi
o dan y Ddeddf. Gellir llwytho dogfen
arweiniad i lawr o: https://www.gov.uk/
government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/523010/Party_Wall_
etc__Act_1996_-_Explanatory_Booklet.pdf

Y Broses Archwilio
Pa fath bynnag o brosiect yr ydych yn ei wneud,
byddwn yn trefnu i gynnal cyfres o archwiliadau
o’r gwaith wrth iddo ddigwydd. Er na allwn fod
ar y safle drwy’r amser, gwneir yr archwiliadau ar
adegau allweddol fel y gallwn fod yn rhesymol siŵr
bod y gwaith a wneir yn cydymffurfio â’r Rheoliadau
Adeiladu.
Byddwn yn teilwra’r archwiliadau a gynhelir i weddu i’ch prosiect unigol chi ac yn
gyffredinol, byddwn yn trefnu’r archwiliadau hyn â’ch adeiladwr. Os oes gennych
unrhyw bryderon yn ystod y prosiect, os hoffech i rywbeth penodol gael ei archwilio,
neu os hoffech gyfarfod i drafod unrhyw faterion, cysylltwch â ni a byddwn yn gwneud y
trefniadau gofynnol.

Tystysgrifau Cwblhau
Ar ôl i’ch prosiect gael ei gwblhau’n foddhaol dan y Rheoliadau Adeiladu, byddwn
yn rhoi Tystysgrif Cwblhau. .
Mae hon yn ddogfen gyfreithiol y bydd ei hangen arnoch os ydych am werthu eich
tŷ. Efallai y bydd arnoch ei hangen hefyd i ailforgeisio neu at ddibenion yswiriant.
Gwnewch yn siŵr ein bod yn cael ein galw i gynnal ein harchwiliad terfynol ar
ddiwedd y prosiect i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi eich Tystysgrif Cwblhau.
Canllaw i godi estyniad i’ch cartref Sir y Fflint
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Yr LABC yn gwneud
rheoli adeiladu’n
hawdd
Mae’r LABC yn fudiad aelodaeth
dielw sy’n cynrychioli timau
rheoli adeiladu pob awdurdod
lleol yng Nghymru a Lloegr. Mae
ein haelodau’n sicrhau bod pob
adeilad yn ddiogel, yn sych, yn
gynnes, yn iach ac yn hawdd
byw ynddo.
Mae ein haelodau’n eich helpu i
gyrraedd y safonau sy’n ofynnol
gan y Rheoliadau Adeiladu drwy
roi adborth am eich cynlluniau
ac ymweld â’ch cartref yn ystod
eich gwaith adeiladu. Gan
ein bod yn dod o’ch cyngor
lleol, rydym gerllaw, yn deall
adeiladau lleol ac yn dymuno
helpu pobl leol.

5 cam hawdd i ddefnyddio tîm rheoli
adeiladu eich awdurdod lleol
1. Cysylltu â thîm rheoli adeiladu eich awdurdod
lleol i gael gwybod a oes angen cymeradwyaeth
rheoli adeiladu ar eich prosiect.
2. Yn aml, mae cyngor di-dâl cyn ymgeisio ar
gael cyn i chi gyflwyno cais rheoliadau adeiladu.
Defnyddiwch y cyfle hwn i ofyn unrhyw
gwestiynau sydd gennych am eich prosiect.
3. Cyflwyno eich cais rheoliadau adeiladu a’ch
cynlluniau i i dîm rheoli adeiladu eich awdurdod
lleol. Byddant yn gwirio eich cynlluniau i sicrhau
bod eich dyluniad arfaethedig yn bodloni’r
ystod lawn o safonau adeiladu gan gynnwys;
sefydlogrwydd adeileddol, diogelwch tân, ac
effeithlonrwydd ynni. Byddant yn rhoi adborth
ac awgrymiadau defnyddiol i chi i’ch helpu i
sylwi ar broblemau posibl - gan arbed arian,
trafferth a chostau i chi.

Rydym yn tawelu eich
meddwl wrth i chi ymdrin ag
adeiladwyr, ac rydym yn darparu
gwasanaeth sy’n rhoi gwerth da
iawn am arian heb wneud elw.

4. Cytunir ar amserlen o archwiliadau ar y
safle cyn gynted â’ch bod wedi cyflwyno eich
cynlluniau er mwyn archwilio’r gwaith adeiladu
wrth iddo ddigwydd - i wneud yn siŵr bod eich
prosiect yn ddiogel ac yn gyfreithlon a helpu i
ddatrys unrhyw broblemau technegol.

Defnyddiwch y chwiliwr cod
post ar www.labc.co.uk i ddod
o hyd i dîm rheoli adeiladu eich
awdurdod lleol chi.

5. Rhoddir tystysgrif gwblhau ar ddiwedd y
prosiect; bydd angen hon arnoch wrth werthu
eich cartref.
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Estyniadau
Domestig
Os oes angen mwy o le arnoch ac nad ydych eisiau symud tŷ, efallai yr
hoffech ystyried adeiladu estyniad i’ch tŷ. Mae’n debyg mai eich cartref
yw eich ased fwyaf gwerthfawr, felly mae’n bwysig bod eich prosiect
estyniad wedi’i gynllunio’n ofalus. Nid yw’r canllaw hwn yn cymryd lle
cyngor proffesiynol, ond mae wedi’i ysgrifennu i ddarparu gwybodaeth
ddefnyddiol i chi am sut y bydd y Rheoliadau Adeiladu’n effeithio ar eich
estyniad.
Addasrwydd: mae’r rhan fwyaf o dai’n
addas ar gyfer estyniad, cyn belled â bod
gennych ddigon o le. Wrth feddwl a yw
eich tŷ’n addas ar gyfer estyniad, efallai yr
hoffech ystyried:
1. Sut y byddwch yn mynd i mewn i’ch
estyniad?
2. Beth fydd effaith eich estyniad ar
y cylchrediad yn eich cartref ac o’i
gwmpas?
3. Beth fydd effaith eich estyniad ar eich tŷ
a’ch gardd bresennol? A fydd yn blocio
golau oddi wrth ystafelloedd presennol
neu’n ei gwneud yn amhosibl defnyddio
rhai ystafelloedd? A fyddwch yn dal i allu
mynd i’ch gardd?
4. A yw adeiladwaith eich tŷ presennol yn
anarferol, er enghraifft paneli parod,
ffrâm goncrit ac ati?

Os gallwch ddatrys y problemau hyn i gyd,
mae’n ddigon posibl bod eich tŷ yn addas
ar gyfer estyniad.
Sut i Fwrw Ymlaen: mae estyniadau’n
brosiectau cymhleth, ac oni bai bod
gennych brofiad adeiladu, bydd angen
cyngor proffesiynol arnoch. Roedd y
rhagarweiniad yn cynnwys cyngor am gael
y cyngor hwn, ac ar ôl i chi wneud hyn,
gallwn nawr ystyried rhai o’r materion
technegol sy’n effeithio ar estyniadau
domestig.

Materion Technegol
Sylfeini: y sylfeini yw un o rannau pwysicaf
eich estyniad, ac yn aml, un o’r rhannau
drutaf. Ar gyfer estyniadau domestig,
sylfeini ffos concrit yw’r mwyaf cyffredin.
Dylid tyllu’r rhain i mewn i dir naturiol
cadarn ac fel rheol, dylai eu dyfnder fod
o leiaf 450mm i 1m gan ddibynnu ar eich
lleoliad ac amodau’r tir. Mewn ardaloedd
ag isbridd clai, mae coed hyd at 20m i
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Mae’n debyg mai eich cartref yw eich ased fwyaf
gwerthfawr, felly mae’n bwysig bod eich prosiect
estyniad wedi’i gynllunio’n ofalus
ffwrdd yn gallu cael effaith sylweddol ar
sylfeini, sy’n golygu yn gyffredinol bod
angen iddynt fod yn ddyfnach - weithiau
mor ddwfn â 2.5m. Os ydych yn pryderu
am unrhyw goed, cysylltwch â ni i gael
cyngor am ddyfnder sylfeini.

Bydd rhai amodau tir yn effeithio ar
fanylion y llawr gwaelod

Llawr Gwaelod: mae llawr gwaelod eich
estyniad yn cyflawni nifer o dasgau: mae’n
rhaid iddo gynnal llwyth y llawr, cadw
lleithder allan a darparu ynysiad thermol.
Dull cyffredin o adeiladu llawr gwaelod yw
adeiledd amlhaen, lle caiff yr uwchbridd
o dan arwynebedd llawr yr estyniad ei
dynnu a chaiff haen o gerrig cywasgedig ei
rhoi dros y safle. Caiff hon ei gorchuddio
â thywod ac yna rhoddir haen o bolythen
1200g dros y tywod gan ei lapio i mewn â’r
cwrs gwrthleithder yn y wal. Yna, darperir
haen o ynysiad a chaiff slab concrit â thrwch
o leiaf 100mm ei arllwys dros yr ynysiad
(efallai y bydd angen pilen ychwanegol
ar gyfer rhai mathau o ynysiad). Gellir
gorffen y concrit mewn modd arnofio neu
ddefnyddio ffon lefelu’n nes ymlaen. Ar rai
safleoedd lle mae’r llawr gwaelod yn llawer
uwch na lefel y tir y tu allan neu lle mae
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coed wedi effeithio ar y safle, efallai y bydd
angen llawr crog. Gellir ffurfio’r rhain o
goncrit neu bren ac os oes angen arweiniad
arnoch ynglŷn â lloriau crog, cysylltwch â ni
i gael cyngor.
Waliau: rhaid i waliau eich estyniad gynnal
llwythi’r lloriau a’r to, cadw’r tywydd allan
o’r estyniad a darparu ynysiad thermol.
Fel rheol, defnyddir waliau ceudod mewn
estyniadau domestig. Mae’r rhain wedi’u
gwneud o frics a blociau ac mae’r ceudod
yn cael ei ynysu wrth i’r gwaith fynd
rhagddo. Wrth adeiladu waliau, cofiwch
sicrhau bod gennych fwtres digonol yng
nghornel eich estyniad, linteri dros bob
agoriad, rhwymau wal i uno dalennau
eich wal geudod at ei gilydd a chwrs
gwrthleithder addas. Os ydych yn adeiladu
yn erbyn tŷ eich cymydog, bydd angen i chi
hefyd sicrhau bod eich wal yn gwrthsefyll
sain yn ddigonol.
Llawr Cyntaf: mewn estyniadau dau lawr,
bydd angen llawr cyntaf. Mae’r rhain fel
rheol wedi’u gwneud o drawstiau llawr

pren sy’n rhychwantu rhwng waliau cynnal
pwysau. Mae’r trawstiau’n cynnal estyll
uwch eu pennau, ac yna rhoddir bwrdd
plastr yn sownd wrth ochr isaf y trawstiau
i ddarparu gorffeniad nenfwd a’r gallu i
wrthsefyll tân. Bydd maint y trawstiau llawr
yn dibynnu ar y rhychwant, felly cysylltwch
â ni am gyngor am faint y trawstiau sydd
eu hangen. Bydd angen i’r llawr hefyd
gynnwys ynysiad sain; mewn estyniadau
domestig, mae 100mm o wlân sinidr sy’n
pylu sain rhwng y trawstiau’n ddigonol fel
rheol.
Adeiledd y To: bydd angen dylunio to
eich estyniad i gadw’r glaw a’r eira allan ac
efallai y bydd angen iddo ymdopi â llwyth
ysgafn storfa yn yr atig. Yn gyffredinol,
defnyddir dau fath o do mewn estyniadau
domestig:
Toeau Fflat: hwn yw’r math symlaf o
adeiledd to ac mewn rhai estyniadau - rhai
un llawr fel arfer - mae to fflat yn gallu
bod yn ateb ymarferol ac economaidd.
Defnyddir trawstiau pren i rychwantu rhwng

Mae’n bwysig sicrhau eich bod yn cynllunio eich
estyniad yn ofalus ac yn trefnu bod contractwr
profiadol yn gwneud y gwaith
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y waliau cynnal pwysau neu drawstiau
cynnal, ac yna cânt eu gorchuddio â dec
pren haenog wedi’i osod ar stribedi cennu
i ddarparu disgynfa. Yna, gosodir ynysiad
thermol dros y dec ac fel rheol caiff ei orffen
â gorchudd gwrth-ddŵr o dair haen o ffelt
toi bondiog. Os darperir ynysiad o dan y
dec, bydd angen bwlch 50mm o dan y dec
sydd wedi’i ynysu ar y ddwy ochr. Rhai
pethau hanfodol i’w hystyried yn y math
hwn o do yw maint a chynhaliad trawstiau’r
to a sut i ynysu’r to a’i awyru os oes angen.

2. Toeau Traddodiadol: Mae saer yn torri to
traddodiadol ar y safle. Yn gyffredinol,
caiff adeiledd y to ei ddylunio gan
bensaer neu beiriannydd adeileddol ac
yna caiff y pren ei ddanfon i’r safle lle
bydd y saer yn trefnu’r to ac yn torri pob
darn unigol o bren i’r maint cywir cyn ei
osod. Y math hwn o do sy’n rhoi’r mwyaf
o hyblygrwydd o ran siâp y to, ac yn
aml dyma’r unig ffordd o doi estyniadau
cymhleth, yn enwedig os oes rhaid i’r
to newydd uno ag adeiledd sy’n bodoli
eisoes.

Toeau ar Ongl: Os nad yw to fflat yn addas
i’ch anghenion chi, mae’n debygol y bydd
angen to ar ongl. Yn gyffredinol, mae’r
rhain yn adeileddau mwy sylweddol sy’n
cael eu gorffen â theils to neu lechi. Mae
dwy ffordd o ffurfio adeiledd cynnal y to:

Bydd maint y pren a’r trawstiau cynnal sydd
eu hangen mewn to yn dibynnu ar y llwythi
a’r rhychwantau ym mhob achos unigol.
Bydd angen dyluniad gan beiriannydd
adeileddol i wneud toeau cymhleth, ond
bydd ein Syrfewyr Rheoli Adeiladu’n hapus
i gynorthwyo eich adeiladwr i ddylunio
adeileddau to syml.

1. Toeau Ceibrau Cypledig: mae’r rhain
yn gyflym i’w hadeiladu, cymerir
mesuriadau o’r safle a gwneir cyplau
to mewn ffatri cyn eu danfon i’r safle’n
barod i’w gosod. Caiff pob to ei
ddylunio’n unigol gan wneuthurwr y
cyplau to gan ddefnyddio meddalwedd
gyfrifiadurol arbenigol, sy’n golygu y
gall y saer dreulio llawer llai o amser ar y
safle.

OEDDECH CHI’N
GWYBOD?
“dylai fod o leiaf
2m o uchdwr clir
dros y gris.”

Cyn gynted â bod ffrâm bren y to yn ei lle,
rhaid gorchuddio’r to i amddiffyn rhag y
tywydd. Fel arfer, caiff toeau ar ongl eu
gorffen â theils neu lechi â haen o bilen toi
neu ffelt oddi tanynt. Mae’r teils yn cael eu
cynnal gan y ceibrau gan ddefnyddio estyll
pren. Er mwyn gwrthsefyll y tymheredd yn
ddigonol, mae’r teils yn gorgyffwrdd â’i
gilydd ac mae’n rhaid iddynt fod ar ddigon
o ongl. Mewn estyniadau, mae’n gyffredin
defnyddio teils neu lechi sy’n cyd-fynd â’r
prif dŷ, ond nid yw hyn yn bosibl bob amser
os yw ongl to’r estyniad yn isel iawn. Bydd
ein Syrfewyr Rheoli Adeiladu’n hapus i’ch
cynorthwyo ag unrhyw ymholiadau sydd
gennych am orffeniadau toeau.
Grisiau: Os oes mwy nag un llawr yn eich
estyniad, efallai y bydd angen i chi osod
grisiau, a gall dylunio hyn yn ofalus fod
yn hollbwysig i lwyddiant yr estyniad. Os
ydych yn gosod grisiau, dylid eu dylunio’n
unol â’r canllawiau canlynol.
Lled: nid oes isafswm lled i grisiau yn y
Rheoliadau Adeiladu, ond bydd angen
gallu eu defnyddio. Yn gyffredinol, mae lled
grisiau yn 850-1000mm.
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Ongl: ni ddylai uchafswm ongl y grisiau fod
yn fwy na 42 gradd.
Codiad a Gofod Llorwedd: ni ddylai
codiad mwyaf pob gris ar risiau domestig
fod yn fwy na 220mm a dylai fod y gofod
llorwedd o leiaf 220mm.
Uchdwr: dylai fod o leiaf 2m o uchdwr clir
dros linell goleddf y gris.
Canllawiau a Balwstradau: dylai fod
canllaw ag uchder o leiaf 900mm ar y
grisiau a dylai fod balwstrad ag uchder o
leiaf 900mm ar unrhyw ymylon grisiau neu
ben grisiau. Ni ddylai fod unrhyw agoriad
mwy na 100mm yn y balwstrad; mae hyn i
atal plant ifanc rhag syrthio drwyddo.
Rhagofalon Tân: Mae’n bwysig eich bod
yn ystyried rhagofalon tân wrth ddylunio
eich estyniad. Yn gyffredinol, mae’r tanau
mwyaf peryglus yn digwydd yn y nos pan
mae pawb yn cysgu, ac i sicrhau eich bod
yn ymwybodol o dân, mae’r Rheoliadau
Adeiladu’n cynghori y dylid gosod
canfodyddion mwg wedi’u cysylltu â’r prif
gyflenwad trydan ar bob llawr yn y tŷ ar ôl ei
ymestyn.
I atal pobl rhag cael eu dal mewn tân, dylai
fod gan bob ystafell sydd ddim yn agor yn
uniongyrchol i mewn i gyntedd, a phob
ystafell ar y llawr cyntaf, ffenestr neu ddrws
sy’n ddigon mawr i bobl ddianc drwyddynt.
Os ydych yn defnyddio ffenestr fel eich ail
ddihangfa dân dylai fod ganddi agoriad
clir o leiaf 0.33m2 , lled o leiaf 450mm ac
uchder o leiaf 450mm, ac ni ddylai’r sil
ffenestr fod yn fwy na 1100mm uwchlaw
lefel y llawr.
Mae tân yn beryglus iawn ac mae angen
dylunio a chynllunio’n ofalus i leihau’r
risgiau y mae’n eu hachosi.
Awyru: mae awyr iach yn hanfodol i
fyw’n iach ac mae’r Rheoliadau Adeiladu’n
mynnu bod eich estyniad wedi’i awyru’n
ddigonol. Yn gyffredinol, yr oll sydd
ei angen yw ffenestr sy’n agor â ‘hollt
awyru’, a bod y ffenestr yn gallu agor i
arwynebedd sy’n gywerth ag o leiaf 1/20

rhan o arwynebedd llawr yr ystafell y mae’n
ei hawyru. Mae’r hollt awyru’n awyrell
fach ar ffurf slot y gallwch ei gadael ar agor
i ganiatáu rhywfaint o awyru cefndir heb
fod angen agor y ffenestr; mae’r rhain yn
rhan uchaf ffrâm y ffenestr fel rheol. Os yw
eich estyniad yn cynnwys cegin, ystafell
amlbwrpas neu ystafell ymolchi, bydd
angen i chi ddarparu gwyntyll echdynnu yn
y mannau hyn a bydd eich Syrfëwr Rheoli
Adeiladu’n hapus i roi cyngor manylach i chi
pan fydd yn galw heibio eich safle.
Draenio: Fel rheol, mae’n bosibl cysylltu
draeniau estyniadau â’r systemau draenio
presennol. Gellir rhannu draeniau’n
ddau fath, dŵr budr a dŵr glaw, ac yn
gyffredinol, dylid cadw’r systemau draenio
ar wahân. Fel rheol, caiff dŵr budr ei
ddraenio i garthffos gyhoeddus drwy gyfres
o bibellau a thyllau archwilio, ond bydd
gan rai tai danciau septig neu weithfeydd
trin carthion preifat. Wrth gynllunio eich
estyniad, chwiliwch am dyllau archwilio a
cheisiwch ganfod ble mae eich draeniau’n
rhedeg fel y gallwch ddarganfod sut y bydd
unrhyw ddraeniau newydd yn cysylltu
â hwy. Mae’n bwysig bod diamedr pob
pibell ddraenio danddaearol newydd o leiaf
100mm fel nad ydynt yn blocio, eu bod yn
dal dŵr a bod ganddynt dyllau archwilio
neu fannau mynediad er mwyn clirio
unrhyw rwystrau. Lle bo’n bosibl, ni ddylid
rhyddhau dŵr glaw i garthffosydd dŵr
budr oherwydd gall hyn achosi problemau
â llifogydd. Mae’n well rhyddhau dŵr
glaw i suddfannau dŵr yn eich gardd o
leiaf 5m oddi wrth unrhyw adeilad, neu i
garthffosydd dŵr storm os ydynt ar gael.
Gwresogi: bydd angen gwresogi’r rhan
fwyaf o estyniadau, a bydd angen i chi
wirio â’ch peiriannydd gwresogi bod eich
system bresennol yn ddigon pwerus i
wresogi eich tŷ gan gynnwys yr estyniad.
Efallai y bydd angen i chi hefyd symud eich
boeler, er enghraifft, os yw eich estyniad
yn gorchuddio allfa’r ffliw. Dylai unrhyw
addasiadau i’ch system wresogi gael eu
gwneud gan blymwr neu beiriannydd

Canllaw i godi estyniad i’ch cartref Sir y Fflint

15

Ynysu Thermol: Mae allyriadau CO2 yn bryder mawr yn amgylchedd
heddiw a bydd angen i chi ddarparu llawer o ynysu yn eich estyniad.
Dylai eich estyniad fod yn amlen wedi’i hynysu er mwyn lleihau’r gwres
sy’n dianc. Dylai fod ynysiad thermol yn nho, waliau a lloriau eich
estyniad; yn gyffredinol, mewn waliau bydd yr ynysiad yn y ceudod,
mewn toeau bydd yr ynysiad yn yr atig a gellir gosod llenni o ynysiad o
dan goncrit eich llawr gwaelod.
Mae llawer o wres hefyd yn cael ei golli drwy ffenestri adeiladau, ac
mae angen rhoi sylw arbennig i’r rhain: fel rheol, bydd angen unedau
gwydr dwbl 24mm sy’n cynnwys gwydr allyrredd isel, ac, oni bai
bod gwelliannau ynni’n cael eu gwneud yn y tŷ presennol, mae’r
Rheoliadau Adeiladu’n cyfyngu arwynebedd ffenestri eich estyniad
i 25% o arwynebedd y llawr adio arwynebedd unrhyw agoriadau
presennol y mae’r estyniad yn eu gorchuddio.
Mae llawer o ynysiad yn gallu achosi problemau â chyddwysiad a rhaid
bod yn ofalus i sicrhau bod digon o awyru ar gael i ystafelloedd ac yn
enwedig mewn gwactod to.
Yn ogystal ag ynysu eich estyniad, bydd angen i chi ystyried
effeithlonrwydd unrhyw wasanaethau a rowch ynddo. Dylid defnyddio
ffitiadau golau ynni isel lle bynnag y bo’n bosibl a dylai unrhyw
systemau gwresogi newydd weithio at lefelau effeithlonrwydd uchel a
chynnwys thermostatau a rheolyddion addas.
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gwresogi â chymhwyster addas sydd
wedi’i gofrestru â Gas Safe ar gyfer boeleri
nwy neu OFTEC ar gyfer boeleri olew.
Bydd angen i unrhyw foeler newydd
fod yn foeler cyddwyso effeithlon iawn,
a dylid gosod falfiau thermostatig ar y
rheiddiaduron newydd a osodir yn eich
estyniad er mwyn i chi allu sicrhau eu bod
yn defnyddio gwres yn effeithlon.
Ynysiad Sain: i leihau synau dieisiau,
bydd angen ynysu’r waliau a’r llawr o
gwmpas ystafelloedd gwely i leihau
trawsyriant sain. Fel arfer, gwneir hyn drwy
roi 100mm o gwilt pylu sain yn y gwactod
llawr ac yn y parwydydd o gwmpas yr
ystafelloedd gwely.
Gosodiadau Trydanol: fel rhan o’r
broses Rheoliadau Adeiladu, bydd angen
i chi gyflenwi Tystysgrifau Prawf y Safon
Brydeinig ar gyfer y rhan fwyaf o osodiadau
trydanol newydd. Wrth ddewis eich
contractwr trydanol, gwnewch yn siŵr ei
fod yn gymwys i ddarparu’r tystysgrifau
prawf hyn i chi oherwydd fel arall rydych yn
debygol o wynebu costau ychwanegol am
brofi’r cylchedau.
Gwydro: i leihau’r risg y gallai pobl frifo
eu hunain, dylai fod gwydrau mewn drysau
ac o’u cwmpas, a phob gwydr o fewn
800mm i lefel y llawr, fod yn wydr gwydn
neu laminedig.

Casgliad: mae estyniad sydd
wedi’i ddylunio a’i adeiladu’n
dda’n ased pendant i’ch
cartref a all ddarparu mwy o
le defnyddiol ac ychwanegu
gwerth at eich eiddo, ond
mae estyniad gwael yn gallu
lleihau gwerth eich eiddo ac
mewn rhai achosion beryglu
eich diogelwch a chyfanrwydd
adeileddol eich cartref. Mae’n
bwysig sicrhau eich bod yn
cynllunio eich estyniad yn ofalus
ac yn trefnu bod contractwr
profiadol yn gwneud y gwaith.
Mae’r Rheoliadau Adeiladu’n
bodoli i sicrhau bod adeiladau
wedi’u hadeiladu at safon
resymol; bydd Rheoli Adeiladu
yn falch o ddarparu unrhyw
gymorth pellach sydd ei angen
arnoch yn ystod y broses o
ddylunio ac adeiladu eich
estyniad.
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Addasiadau
Atig

...mae atig wedi’i haddasu’n dda’n ased pendant
i’ch cartref a all ddarparu mwy o le defnyddiol ac
ychwanegu gwerth at eich eiddo.
Rhagarweiniad: mae gan y rhan fwyaf o
dai fwlch mawr o dan eu toeau sydd fel
arfer yn cael ei alw’n groglofft neu’n atig,
bwlch sy’n aml yn cael ei danddefnyddio ac
sydd mewn rhai achosion yn gallu cynnig
cyfle delfrydol i ehangu eich tŷ. Mae’r
canllaw hwn wedi’i ysgrifennu i ddarparu
gwybodaeth ddefnyddiol i chi am sut y
bydd y Rheoliadau Adeiladu’n effeithio ar
eich prosiect addasu atig.

y bydd eich llawr newydd tua 200mm
yn uwch na’r trawstiau nenfwd sydd
yno ar hyn o bryd ac y gallai ynysiad y to
leihau’r uchder hyd at 150mm.
• 	Bod digon o le yn yr atig i ddarparu
ystafell ddefnyddiol.
• 	Nad oes simneiau na gwasanaethau’n
mynd drwy’r atig y bydd angen eu
symud.

Addasrwydd: nid yw pob atig yn addas
i’w haddasu, ac fel cam cyntaf mae’n
ddoeth mynd i’ch atig a chynnal arolwg byr
cyn i chi wneud gormod o waith cynllunio
ar eich prosiect. Wrth gynnal eich arolwg,
gwiriwch:

• 	Bod ffelt o dan deils eich to neu ei fod yn
gallu gwrthsefyll y tywydd yn llwyr.

• 	Bod digon o le yn eich atig i sefyll yn
gyfforddus, gan gofio ei bod yn debygol

Sut i Fwrw Ymlaen: mae addasiadau
atig yn brosiectau cymhleth, ac oni bai bod

Os gallwch roi ateb cadarnhaol i’r
cwestiynau hyn i gyd, mae’n ddigon posibl
bod eich atig yn addas i’w haddasu.
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gennych brofiad adeiladu, bydd angen
cyngor proffesiynol arnoch.
Roedd y rhagarweiniad yn cynnwys cyngor
am gael y cyngor hwn, ac ar ôl i chi wneud
hyn, gallwn nawr ystyried rhai o’r materion
technegol sy’n effeithio ar addasiadau atig.

Materion Technegol
Adeiledd y To: mae to eich tŷ wedi’i
ddylunio ar hyn o bryd i gadw’r glaw
a’r eira allan ac efallai i ymdopi â llwyth
ysgafn storfa yn yr atig. Ar ôl addasiad
atig, bydd rhaid i’ch to ymdopi â llwythi
llawer mwy. Fel arfer, bydd angen adeiledd
llawr newydd ac mae’n debygol y bydd
angen newid nifer o’r elfennau adeileddol
i ganiatáu cylchrediad o fewn yr ystafell,
ffenestri yn y to ac ati. Yn gyffredinol, mae
dau fath o doeau.
Toeau Ceibrau Cypledig: mae’r rhain
wedi bod yn gyffredin ers yr 1970au, ac

mae’r math hwn o do’n anodd ei addasu.
Mae cyplau to’n ddarnau cymhleth o
beirianneg, ac ni ddylid eu haddasu heb
gyngor peiriannydd adeileddol. Wrth
addasu’r math hwn o do, mae’n gyffredin
gosod cyfres o drawstiau i gynnal y llawr
newydd ac i gryfhau’r ceibrau. Mae hyn yn
eich galluogi i dorri rhannau cyfnerthol y
cyplau allan i greu arwynebedd llawr clir.
Toeau Traddodiadol: mae’r rhain fel
rheol wedi’u gwneud o gyfres o geibrau
a thrawslathau sy’n rhychwantu rhwng
waliau cynnal pwysau. Mae’r toeau hyn
yn llai cymhleth i’w haddasu na thoeau
ceibrau cypledig, ond yn aml bydd angen
trawstiau i gynnal yr adeiledd llawr newydd
a’r trawslathau presennol a bydd angen
dyluniad gan beiriannydd adeileddol ar
gyfer unrhyw addasiad heblaw’r rhai
symlaf un.

...Os gallwch roi ateb cadarnhaol i’r cwestiynau hyn
i gyd, mae’n ddigon posibl bod eich atig yn addas i’w
haddasu.
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Dylech gofio nad yw addasiad atig mor
syml â rhoi estyll dros y trawstiau a’r
ceibrau sydd yn eich nenfwd eisoes; gall
hyn ostwng gwerth eich eiddo, dirymu
eich yswiriant adeilad, ac mewn rhai
achosion, achosi gorlwytho a pheryglu
sefydlogrwydd adeileddol eich cartref a’r
bobl sy’n byw ynddo.
Mynediad i’ch Addasiad Atig: Os
ydych am addasu eich atig er mwyn gallu
byw ynddi, bydd angen i chi osod grisiau,
a gall dylunio’r grisiau hyn yn ofalus fod
yn hollbwysig i lwyddiant eich addasiad.
Os oes digon o uchdwr, yn aml y peth
gorau yw parhau â’r grisiau yn y twll grisiau
presennol, gan fod hyn yn arbed lle ac yn
rhoi teimlad o barhad o fewn y cartref; fel
arall, bydd rhaid gwahanu rhan o ystafell â
phared i wneud lle i’r grisiau newydd. Lle
bynnag yr ydych yn gosod y grisiau, dylid
eu dylunio’n unol â’r canllawiau canlynol.
Ongl: ni ddylai uchafswm ongl y grisiau fod
yn fwy na 42 gradd.
Codiad a Gofod Llorwedd: ni ddylai
codiad mwyaf pob gris ar risiau domestig

fod yn fwy na 220mm a dylai fod y gofod
llorwedd o leiaf 220mm.
Uchdwr: dylai’r uchdwr clir dros y grisiau
fod o leiaf 2m. Ar gyfer rhai addasiadau
atig, mae’r Rheoliadau Adeiladu’n caniatáu
uchdwr llai o 1.9m dros ganol y grisiau ac
1.8m ar yr ymyl allanol.
Canllawiau a Balwstradau: dylai fod
canllaw ag uchder o leiaf 900mm ar y
grisiau a dylai fod balwstrad ag uchder o
leiaf 900mm ar unrhyw ymylon grisiau neu
ben grisiau. Ar gyfer addasiadau atig lle
mae lle’n brin iawn ac sy’n creu un ystafell
yn unig, gall grisiau traddodiadol mwy serth
fod yn dderbyniol os yw’r arwynebedd
llawr yn gyfyngedig iawn. Os ydych yn
cynnig y datrysiad hwn, fe’ch cynghorir i
siarad â’n tîm rheoli adeiladu’n gynnar.
Rhagofalon Tân: mae tanau mewn
tai’n gallu lladd ac mae rhagofalon tân yn
bwysig iawn i’r Rheoliadau Adeiladu. Yn
gyffredinol, mae’r tanau mwyaf peryglus
yn digwydd yn y nos pan mae pawb yn
cysgu, ac i sicrhau eich bod yn ymwybodol
o dân, mae’n bwysig eich bod yn gosod
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...mae addasiadau atig yn brosiectau cymhleth,
ac oni bai bod gennych brofiad adeiladu, bydd
angen cyngor proffesiynol arnoch.
canfodyddion mwg. Wrth addasu eich
atig, bydd angen i chi sicrhau bod gennych
ganfodyddion mwg cydgysylltiol wedi’u
pweru gan y prif gyflenwad trydan yn yr
ardaloedd cyntedd/pen grisiau ar bob llawr
yn eich tŷ.
Tai Un Llawr: mae gofynion y Rheoliadau
Adeiladu ar gyfer rhagofalon tân mew
tai dau lawr yn eithaf syml; y teimlad
cyffredinol yw, os na allech fynd i lawr
y grisiau i fynd allan, y gallech neidio o
ffenestr llawr cyntaf. Os ydych yn addasu
atig byngalo, bydd angen i chi sicrhau bod
gennych ganfodyddion mwg cydgysylltiol
wedi’u pweru gan y prif gyflenwad ar y
llawr gwaelod ac ar y llawr cyntaf, a bod
‘ffenestr dianc’ ym mhob ystafell drigiadwy
ar lefel y llawr cyntaf.
Ffenestri Dianc: fel y mae eu henw’n
awgrymu, ffenestri yw’r rhain sy’n ddigon
mawr i bobl allu dianc neu gael eu hachub
drwyddynt. Mae angen iddynt fod ag
arwynebedd agor clir o leiaf 0.33m2 a lled

clir o leiaf 450mm o led a 450mm o uchder.
Ni ddylai gwaelod y ffenestr sy’n agor fod
yn fwy na 1100mm uwchben lefel y llawr a
dylai alluogi pobl i ddianc i le diogel. Mae
angen gosod colfachau dianc ar ffenestri
dianc i ganiatáu i’r ffenestr agor yn llawn.
Nid yw rhai o’r colfachau safonol a osodir
ar ffenestri Upvc yn cyflawni hyn, felly
mae’n ddoeth gwirio hyn gyda’ch cyflenwr
ffenestri wrth i chi eu harchebu.
Tai Dau Lawr: wrth addasu atig tŷ a chreu
trydydd llawr, mae’r Rheoliadau Adeiladu’n
mynnu eich bod yn rhoi golwg lawer mwy
difrifol ar y rhagofalon tân yn y tŷ. Mae
angen gosod canfodyddion mwg wedi’u
cysylltu â’r prif gyflenwad i dynnu eich sylw
at dân ac, oherwydd uchder eich llawr
newydd, ni allwch ddibynnu ar ddianc yn
ddiogel drwy’r ffenestri mwyach. Nawr, yr
unig ffordd ddiogel allan o’r tŷ yw i lawr y
grisiau, felly mae’n hanfodol bod y grisiau
wedi’u hamddiffyn rhag tân. I amddiffyn y
grisiau, rhaid i bob drws sy’n agor i’r grisiau
fod yn ddrysau tân ugain munud a dylai’r
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grisiau ddiweddu mewn cyntedd â drws
yn uniongyrchol i’r tu allan. Yn gyffredinol,
oni bai bod system ysgeintellau neu risiau
dianc eraill wedi’u darparu, ni chaiff grisiau
ddiweddu mewn ystafelloedd eraill mewn
eiddo tri llawr.
Tai Tri Llawr: Os oes gan eich tŷ dri llawr
eisoes a’ch bod yn dymuno ychwanegu un
neu fwy o loriau ychwanegol, mae addasu
atig yn mynd yn fwy cymhleth. Mae’n
debygol y bydd angen i chi osod system
ysgeintellau neu ail risiau dianc, a bydd
angen arbenigwr i ddylunio’r prosiect.
Cysylltwch â ni, a byddwn yn hapus i
ddarparu cyngor manylach i chi os ydych yn
ystyried un o’r prosiectau hyn.
Mae tân yn beryglus iawn ac mae angen
dylunio a chynllunio’n ofalus i leihau’r
risgiau y mae’n eu hachosi.

Ystafelloedd Ymolchi: yn aml, mae’n
syniad braf cynnwys ystafell ymolchi
neu gawod yn eich addasiad atig.
Yn gyffredinol, y lle gorau iddi yw yn
uniongyrchol uwchben eich ystafell ymolchi
bresennol; dylai hyn sicrhau y gallwch
gysylltu â’r draeniau a’r cyflenwadau dŵr
presennol heb orfod ychwanegu gormod
o bibellau. Hefyd, bydd angen gosod
gwyntyll echdynnu mewn unrhyw ystafell
ymolchi neu gawod i wella’r awyru. Mae’n
syniad da penderfynu ar leoliad unrhyw
ystafelloedd ymolchi’n gynnar yn eich
proses o gynllunio lle.
Ynysu Thermol: Mae allyriadau CO2 yn
bryder mawr yn amgylchedd heddiw a
bydd angen i chi ddarparu llawer o ynysu
yn eich to fel rhan o’ch addasiad atig. Y
ffordd fwyaf cyffredin o gyflawni hyn yw

Ynysiad Sain: i leihau synau dieisiau, bydd angen ynysu’r waliau a’r llawr
o gwmpas ystafelloedd gwely i leihau trawsyriant sain. Fel arfer, gwneir hyn
drwy roi 100mm o gwilt pylu sain yn y gwactod llawr ac yn y parwydydd
o gwmpas yr ystafelloedd gwely. Os ydych yn addasu atig tŷ pâr neu dŷ
teras, bydd angen i chi sicrhau eich bod yn uwchraddio gwrthiant sain y Wal
Gydrannol i leihau trawsyriant sain i’ch cymdogion.
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rhoi bwrdd ynysu perfformiad uchel rhwng
y ceibrau ac oddi tanynt. Oni bai bod gan
eich to ffelt anadladwy, bydd angen i chi
adael bwlch uwchben yr ynysiad a sicrhau
bod eich to wedi’i awyru’n effeithiol i atal
cyddwysiad rhag cronni.
Gwresogi: i wneud yr ystafell mor
ddefnyddiol â phosibl, mae’n debygol y
byddwch am osod gwresogi ac yn y rhan
fwyaf o achosion y ffordd fwyaf effeithiol
o wneud hyn yw drwy ymestyn y system
gwres canolog. Bydd angen i chi wirio â’ch
plymwr neu eich peiriannydd gwresogi
i sicrhau bod eich boeler presennol yn
ddigon pwerus i wasanaethu unrhyw
reiddiaduron ychwanegol a dylid gosod
falfiau thermostatig ar unrhyw reiddiaduron
newydd i reoli tymheredd yr ystafell.
Os nad yw’n bosibl ymestyn y system
bresennol neu os yw’n well gennych ddull
gwresogi arall, e.e. gwresogyddion panel
trydanol, dylech ystyried yn ofalus sut y
gellir switshio a rheoli’r rhain i sicrhau eu
bod yn gweithio’n effeithlon.
Trydan: mae’n debygol y bydd angen rhai
newidiadau trydanol fel rhan o’ch addasiad.
Gan ddibynnu ar oed a chyflwr eich system
drydanol bresennol, weithiau mae’n

bosibl ymestyn y cylchedau presennol
ond weithiau bydd angen cylchedau
newydd a hyd yn oed bwrdd dosbarthu
newydd. Mae’n syniad da cael cyngor
gan drydanwr cymwys yn gynnar. Wrth
benodi trydanwr, gwnewch yn siŵr ei fod
yn gallu rhoi tystysgrifau prawf BS7671 i chi
ar ôl cwblhau’r gosodiad oherwydd bydd
angen y rhain cyn y gellir rhoi eich Tystysgrif
Gwblhau Rheoliadau Adeiladu a bydd rhaid
i chi dalu costau ychwanegol os nad yw’r
tystysgrifau prawf wedi’u darparu.
Ffenestri ac Awyru: bydd angen awyru
unrhyw ystafelloedd trigiadwy newydd. Yn
gyffredinol, cyflawnir hyn drwy ddarparu
ffenestr sy’n agor neu olau yn y to sy’n
gywerth ag o leiaf 1/20 o arwynebedd
llawr yr ystafell, gyda hollt awyru ar lefel
uchel. Rhaid gosod unedau gwydr dwbl
effeithlon iawn ym mhob ffenestr newydd.
Mewn ystafelloedd ymolchi neu gawod,
dylid gosod gwyntyll echdynnu ac mewn
ystafelloedd heb ffenestri sy’n agor, dylid
gosod gwyntyllau echdynnu a reolir gan
y switsh golau ag amseryddion gor-redeg
sy’n caniatáu i’r wyntyll aros ymlaen ar ôl i’r
golau gael ei ddiffodd.

Casgliad: mae atig wedi’i haddasu’n dda’n ased pendant i’ch
cartref a all ddarparu mwy o le defnyddiol ac ychwanegu gwerth at
eich eiddo. Fodd bynnag, mae atig wedi’i haddasu’n wael yn gallu
lleihau gwerth eich eiddo ac mewn rhai achosion gallai beryglu eich
diogelwch a chyfanrwydd adeileddol eich cartref. Mae’n bwysig
sicrhau eich bod yn cynllunio eich addasiad yn ofalus ac yn trefnu bod
contractwr profiadol yn gwneud y gwaith.
Mae’r Rheoliadau Adeiladu’n bodoli i sicrhau bod adeiladau wedi’u
hadeiladu at safon resymol; bydd Rheoli Adeiladu Sir y Fflint yn falch
o ddarparu unrhyw gymorth pellach sydd ei angen arnoch yn ystod y
broses o ddylunio ac adeiladu eich prosiect.
Canllaw i godi estyniad i’ch cartref Sir y Fflint
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Addasiadau
Garejis
Os oes angen mwy o le arnoch ac nad ydych eisiau symud tŷ, efallai yr hoffech
ystyried addasu eich garej. Mae’n debyg mai eich cartref yw eich ased fwyaf
gwerthfawr, felly mae’n bwysig bod eich prosiect addasu wedi’i gynllunio’n
ofalus. Nid yw’r canllaw hwn yn cymryd lle cyngor proffesiynol, ond mae
wedi’i ysgrifennu i ddarparu gwybodaeth ddefnyddiol i chi am sut y bydd y
Rheoliadau Adeiladu’n effeithio ar eich addasiad.

Bydd amodau daear penodol yn effeithio ar fanylion y llawr daear
Addasrwydd: os oes gennych garej frics
neu flociau yn sownd at eich tŷ, mae’n
debygol ei bod yn addas i’w haddasu. Wrth
feddwl a yw eich garej yn addas ar gyfer
addasiad, efallai yr hoffech ystyried:
• A oes unrhyw broblemau hysbys â’ch
garej, a oes craciau ynddi? A yw’n llaith?
A yw’r to’n gollwng? A yw’r llawr wedi’i
halogi â thanwydd neu olew?

• 	Sut ewch chi i mewn i’r ystafell newydd?
A oes gennych ddrws i’r garej o’r tŷ, neu
le i osod un?
• A fydd gennych ddigon o le i barcio a
storio pethau ar ôl addasu eich garej?
• A oes digon o le yn eich garej i greu’r
ystafell yr hoffech ynteu a fyddai’n well i
chi adeiladu estyniad?
• A yw adeiladwaith eich garej bresennol
yn anarferol?
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Er enghraifft paneli parod, ffrâm goncrit ac
ati? Os gallwch ddatrys y problemau hyn i
gyd, mae’n ddigon posibl bod eich garej yn
addas ar gyfer estyniad.
Sut i Fwrw Ymlaen: mae addasiadau
garej yn gallu bod yn brosiectau cymhleth,
ac oni bai bod gennych brofiad adeiladu,
bydd angen cyngor proffesiynol arnoch.
Roedd y rhagarweiniad yn cynnwys cyngor
am gael y cyngor hwn, ac ar ôl i chi wneud
hyn, gallwn nawr ystyried rhai o’r materion
technegol sy’n effeithio ar addasiadau
garej.

Materion Technegol
Mewnlenwi Agoriad Drws y Garej:
fel rheol, hon fydd rhan fwyaf gweladwy
eich addasiad o’r tu allan, a beth bynnag
a ddewiswch i fewnlenwi’r agoriad, bydd
angen rhywbeth i’w gynnal. Mae gan rai
garejis sylfaen sy’n mynd ar draws agoriad
y garej, a gallwch ddefnyddio hon i gynnal
eich mewnlenwad. Yn anffodus, yr unig
wir ffordd o ddweud a oes sylfaen o dan
flaen eich garej yw drwy gloddio twll i
ddarganfod.
Os nad oes sylfaen o dan agoriad drws eich
garej, mae gennych ddau brif ddewis.
Gallwch naill ai:
1. Cloddio sylfaen â dyfnder 1m neu’r un
dyfnder â sylfeini’r tŷ presennol, ein
ffonio i archwilio’r sylfaen ac yna ei llenwi
â choncrit.

yn rhy fawr. I gadw lleithder allan a darparu
ynysiad, mae’n well defnyddio wal geudod
a dylai eich ffenestr newydd fodloni’r
gofynion effeithlonrwydd ynni diweddaraf.
Mae opsiynau eraill yn cynnwys gosod
panel ysgafn â ffrâm bren ac arwyneb
allanol diddos ac ynysiad; gall hyn fod yn
gyflymach ac yn rhatach a mantais arall yw
ei fod yn haws ei dynnu pe baech chi, neu
unrhyw berchenogion eraill yn y dyfodol,
yn penderfynu troi’r ystafell yn ôl yn garej.
Pa bynnag opsiwn a ddewiswch, mae’n
bwysig bod y panel mewnlenwi’n gallu
gwrthsefyll y tywydd ac ynysu’r ystafell yn
ddigonol a bod yr holl waith newydd yn
cyd-fynd â’r adeiladwaith presennol. Bydd
eich Syrfëwr Rheoli Adeiladu’n hapus i roi
cyngor i chi am hyn.
Codi Lefel y Llawr: fel arfer, mae lloriau
garejis yn is na llawr y prif dŷ, ac maent yn
aml ar oleddf tuag at ddrws y garej. Am y
rhesymau hyn, fel arfer caiff lloriau garejis
eu codi fel rhan o addasiad.
Mae dwy brif ffordd o godi llawr garej.
Pa bynnag ffordd a ddewiswch, mae’n
bwysig ystyried ynysiad a gwrthleithder.
Mae’n hanfodol sicrhau bod unrhyw
bilenni gwrthleithder a ddarperir i’r llawr
yn barhaus â’r rhai yn y waliau, sy’n aml ar
lefel uwch.

Neu
2 Os mai dim ond lled drws garej sengl
yw’r agoriad, gosod dwy linter goncrit ar
ddyfnder o 150mm ar draws yr agoriad
wedi’u cynnal gan y sylfeini sy’n bodoli.
Bydd eich Syrfëwr Rheoli Adeiladu’n hapus
i roi mwy o gyngor i chi am y dewis gorau i
chi pan ddown i’r safle. Gyda’r sylfeini yn eu
lle, gellir llenwi agoriad drws y garej. Mae
llawer o opsiynau ar gyfer gwneud hyn.
Gellir llenwi’r agoriad â brics i gyd-fynd â’r
tŷ a ffenestr. Yn gyffredinol, bydd pobl yn
culhau agoriad drws y garej ychydig bach
oherwydd gallai ffenestr lled llawn edrych
Canllaw i godi estyniad i’ch cartref Sir y Fflint

25

Opsiwn 1 – Concrit: gan ddefnyddio’r
dull hwn, caiff pilen bolythen ei rhoi dros
lawr y garej, caiff ynysiad llawr ei osod, caiff
ail bilen bolythen ei gosod a chaiff y llawr
ei godi i’r un lefel â’r tŷ gan ddefnyddio
concrit neu dywod, a’i lefelu â sment.
Opsiwn 2 – Pren: yn y dull hwn, caiff
distiau llawr pren wedi’u trin eu gosod
ar bilen wrthleithder dros y llawr concrit
presennol, gan roi ynysiad llawr rhwng y
distiau a gorchuddio’r distiau llawr ag estyll
neu fyrddau sglodion tafod a rhych. Bydd
angen awyru drwy’r math hwn o lawr i atal
lleithder rhag cronni.
Yna, gellir gorffen y llawr â charped,
laminiad neu unrhyw arwyneb addurnol
arall.
Leinio’r Waliau Allanol: fel arfer,
nid yw’r waliau a ddefnyddir i adeiladu
garejis o safon drigiadwy ac fel rheol bydd
angen mwy o waith arnynt i amddiffyn
rhag lleithder a darparu effeithlonrwydd
thermol. Weithiau, byddant wedi’u ffurfio o
un haen o frics a hyd yn oed os ydynt wedi’u
hadeiladu â cheudod, yn aml nid ydynt
wedi’u hynysu.

Cyn

Y tri maes sy’n peri pryder wrth uwchraddio
waliau i addasu garej yw: gallu i wrthsefyll
tywydd a lleithder, ynysiad a gwrthiant sain.
Bydd y cynllun uwchraddio a ddewiswch yn
dibynnu ar adeiladwaith gwreiddiol waliau
eich garej, a gellir rhannu’r rhain yn ddau
gategori bras.
Waliau Ceudod: os yw eich garej
wedi’i hadeiladu â waliau ceudod, mae’n
annhebygol y bydd gallu i wrthsefyll y
tywydd a lleithder yn broblem. Fel arfer,
mae gan y waliau hyn gyrsiau gwrthleithder
a chyn belled â bod eich wal mewn cyflwr
da ac nad oes arwyddion bod dŵr yn dod
i mewn na lleithder yn codi, yr oll y bydd
angen ei wneud yw ynysu’r wal a’i gorffen
â phlastr yn barod i chi ei haddurno. Mae
dau ddewis ar gyfer ynysu’r wal: naill ai
chwistrellu ynysiad wal ceudod i’r ceudod
neu osod bwrdd leinin wedi’i ynysu ar
wyneb mewnol y wal cyn rhoi’r bwrdd
plastr neu’r plastr. Mae amryw o fyrddau ar
gael a bydd eich Syrfëwr Rheoli Adeiladu’n
hapus i roi cyngor i chi am ba fyrddau sy’n
addas i’ch prosiect chi.

Ar Ôl
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A WYDDOCH CHI?

“Er mwyn cadw lleithder allan ac
i inswleiddio, y peth gorau yw defnyddio
wal geudod a sicrhau bod y ffenestri
newydd yn rhai gwydr dwbl.”

Waliau Brics Solet: mewn garejis, dim
ond un fricsen tua 100mm fydd trwch y
rhain fel arfer ac yn aml mae ganddynt bileri
rhyngol i fwtresu’r waliau a rhoi mwy o
gryfder iddynt. Ni fydd wal brics sengl yn
gwrthsefyll y tywydd yn ddigonol i ystafell
drigiadwy a bydd angen darparu wal ategol
y tu ôl i’r wal wreiddiol.Ynysu rhag y tywydd
ac inswleiddio – bydd angen ynysu’r garej
rhag y tywydd a’i hinswleiddio er mwyn
ei defnyddio fel lle i fyw ynddo. Gellir
gwneud hyn naill ai drwy adeiladu haen
ychwanegol o frics i ffurfio wal ceudod, gan
ynysu’r ceudod wrth adeiladu’r wal, ac yna
blastro’r wal neu ei leinio’n sych. Fel arall,
gellir adeiladu wal annibynnol â ffrâm bren,
gyda cheudod rhwng y ffrâm newydd a’r
wal bresennol. Dylid adeiladu’r wal o bren
wedi’i drin a dylid darparu ynysiad rhwng y
stydiau pren. Cyn gynted â bod y ffrâm yn
ei lle, gellir ei gorffen â bwrdd plastr wedi’i
ynysu, yn barod ar gyfer addurno.
Weithiau, bydd garejis wedi’u hadeiladu
â waliau brics solet â thrwch o 225mm. Os
ydynt mewn cyflwr da a bod ganddynt gwrs
gwrthleithder, bydd y rhain fel arfer yn gallu
gwrthsefyll y tywydd yn ddigonol, ond
bydd angen eu leinio â bwrdd ynysu i wella
eu hynysiad.

Waliau Cydrannol: os yw unrhyw un
o waliau eich garej yn cael ei rhannu â
chymydog, fe’i hystyrir yn Wal Gydrannol.
Bydd angen uwchraddio’r waliau hyn er
mwyn trosglwyddo llai o sain rhwng eich
ystafell newydd ac eiddo eich cymydog.
Bydd eich Syrfëwr Rheoli Adeiladu’n hapus i
roi cyngor i chi am sut i uwchraddio unrhyw
Waliau Cydrannol.
Y Nenfwd: os nad oes gan eich garej
bresennol nenfwd digonol, bydd angen
i chi ddarparu un fel rhan o’ch addasiad.
Bwrdd plastr yw’r defnydd mwyaf
cyffredin i’w ddefnyddio i wneud nenfydau
oherwydd mae’n gwrthsefyll tân yn dda
ac yn atal fflamau rhag lledaenu. Gellir
defnyddio defnyddiau eraill, ond yn
gyffredinol bydd angen eu trin fel eu bod
yn perfformio’n well yn erbyn tân. Os yw’r
garej yn agored at y to, bydd angen i chi
ddarparu ynysiad uwchben y nenfwd ac
yn gyffredinol bydd angen awyru gwagle’r
to uwchben yr ynysiad i leihau’r risg o
broblemau â chyddwysiad. Mewn to ar
ongl, fel arfer bydd ynysiad gwydr ffibr yn
ddigonol ond mewn to fflat, lle nad oes
llawer o le, yn aml mae angen byrddau
ynysu perfformiad uchel. Bydd eich Syrfëwr
Rheoli Adeiladu’n hapus i drafod hyn â chi.
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Gwresogi: i wneud yr ystafell mor
ddefnyddiol â phosibl, mae’n debygol
y byddwch am osod gwresogi; mewn
llawer o achosion y ffordd fwyaf effeithiol
o wneud hyn yw drwy ymestyn y system
gwres canolog. Bydd angen i chi wirio â’ch
plymwr neu eich peiriannydd gwresogi
i sicrhau bod eich boeler presennol yn
ddigon pwerus i wasanaethu unrhyw
reiddiaduron ychwanegol a dylid gosod
falfiau thermostatig ar unrhyw reiddiaduron
newydd i reoli tymheredd yr ystafell. Os nad
yw’n bosibl ymestyn y system bresennol,
neu os yw’n well gennych ddull gwresogi
arall, e.e. gwresogyddion panel trydanol,
dylech ystyried yn ofalus sut y gellir
switshio a rheoli’r rhain i sicrhau eu bod yn
gweithio’n effeithlon.
Draenio: os ydych yn bwriadu cynnwys
sinc, ystafell ymolchi, ystafell gawod neu
ystafell gotiau yn eich addasiad, mae’n
bwysig eich bod yn ystyried draenio’n
gynnar. Bydd angen i unrhyw ddyfeisiau
newydd gysylltu â’ch system bresennol
ar gyfer draenio dŵr budr, oherwydd ni
chaniateir eu cysylltu â draeniau dŵr glaw.
Wrth wneud eich cynlluniau, gwnewch
yn siŵr bod ffyrdd addas i bibellau arwain
at fan lle gallant gysylltu â’r draeniau
presennol.
Ffenestri ac Awyru: bydd angen awyru
unrhyw ystafelloedd trigiadwy newydd. Yn
gyffredinol, cyflawnir hyn drwy ddarparu
ffenestr sy’n agor sy’n gywerth ag o leiaf
1/20 o arwynebedd llawr yr ystafell, gyda
hollt awyru ar lefel uchel. Rhaid gosod
unedau gwydr dwbl effeithlon iawn ar bob
ffenestr newydd, ac mae’n ddoeth gwneud
yn siŵr eu bod yn cynnwys agoriad ag
arwynebedd clir o leiaf 0.33m2 a 450mm
o led a 450mm o uchder. Dylent fod yn
ddigon mawr i chi ddianc drwyddynt
mewn tân. Mae hyn yn hanfodol os yw’r
drws allan o’ch garej yn arwain i ystafell
heblaw eich cyntedd mynedfa. Dylid
gosod colfachau arbennig dianc rhag tân
ar y ffenestr hon i sicrhau y gellir ei hagor
yn llawn pe bai angen i chi wneud hynny.
Mewn ystafelloedd ymolchi neu gawod,
dylid gosod gwyntyll echdynnu ac mewn
ystafelloedd heb ffenestri sy’n agor, dylid

gosod gwyntyllau echdynnu a reolir gan
y switsh golau ag amseryddion gor-redeg
sy’n caniatáu i’r wyntyll aros ymlaen ar ôl i’r
golau gael ei ddiffodd.
Rhagofalon Tân: pan ydych yn
buddsoddi arian yn eich cartref, mae’n gyfle
da i adolygu’r rhagofalon tân sydd ar gael
yn y tŷ presennol. Mae canfodyddion mwg
wedi’u cysylltu â’r prif gyflenwad trydan
yn gwneud y cartref yn llawer mwy diogel
o ran tân ac mae’r Rheoliadau Adeiladu’n
mynnu y dylid gosod un wrth addasu garejis
i wneud ystafelloedd trigiadwy.
Trydan: mae’n debygol y bydd angen rhai
newidiadau trydanol fel rhan o’ch addasiad.
Gan ddibynnu ar oed a chyflwr eich system
drydanol bresennol, weithiau mae’n
bosibl ymestyn y cylchedau presennol
ond weithiau bydd angen cylchedau
newydd a hyd yn oed bwrdd dosbarthu
newydd. Mae’n syniad da cael cyngor
gan drydanwr cymwys yn gynnar. Wrth
benodi trydanwr, gwnewch yn siŵr ei fod
yn gallu rhoi tystysgrifau prawf BS7671 i chi
ar ôl cwblhau’r gosodiad oherwydd bydd
angen y rhain cyn y gellir rhoi eich Tystysgrif
Gwblhau Rheoliadau Adeiladu a bydd rhaid
i chi dalu costau ychwanegol os nad yw’r
tystysgrifau prawf wedi’u darparu.
Casgliad: mae addasiad garej wedi’i
ddylunio a’i adeiladu’n dda’n gallu bod
yn ased pendant i’ch cartref a all ddarparu
mwy o le defnyddiol ac ychwanegu gwerth
at eich eiddo. Mae addasiad gwael yn gallu
lleihau gwerth eich eiddo ac mewn rhai
achosion gallai beryglu eich diogelwch
a chyfanrwydd adeileddol eich cartref.
Mae’n bwysig sicrhau eich bod yn cynllunio
eich addasiad yn ofalus ac yn trefnu bod
contractwr profiadol yn gwneud y gwaith.
Mae’r Rheoliadau Adeiladu’n bodoli i
sicrhau bod adeiladau wedi’u hadeiladu at
safon resymol; bydd Rheoli Adeiladu Sir y
Fflint yn falch o ddarparu unrhyw gymorth
pellach sydd ei angen arnoch yn ystod y
broses o ddylunio ac adeiladu eich prosiect.
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Addasiadau
Selerau Domestig
Os ydych yn ddigon ffodus i fod â seler o dan eich tŷ a bod angen
mwy o le arnoch, efallai yr hoffech ystyried addasu eich seler.
Mae’n debyg mai eich cartref yw eich ased fwyaf gwerthfawr, felly
mae’n bwysig bod eich prosiect addasu wedi’i gynllunio’n ofalus.
Nid yw’r canllaw hwn yn cymryd lle cyngor proffesiynol, ond mae
wedi’i ysgrifennu i ddarparu gwybodaeth ddefnyddiol i chi am sut
y bydd y Rheoliadau Adeiladu’n effeithio ar eich addasiad.
Addasrwydd: os oes gennych seler o
dan eich tŷ, mae’n ddigon posibl ei bod yn
addas i’w haddasu. Wrth feddwl a yw eich
seler yn addas ar gyfer addasiad, efallai yr
hoffech ystyried:
• A oes digon o le uwchben yn y seler,
o gofio y bydd rhaid i chi osod llawr a
nenfwd newydd sy’n debygol o leihau’r
lle sydd ar gael?
• A yw’r seler byth yn dioddef llifogydd?
• 	Sut fynedfa sydd? A oes lle i risiau?
• A fydd gennych ddigon o le i storio
pethau ar ôl addasu eich seler?

rhai o’r materion technegol sy’n effeithio ar
addasiadau seler.

Materion Technegol
Gostwng Llawr y Seler: os nad oes
digon o le uwchben yn eich seler, weithiau
bydd yn bosibl gostwng llawr y seler. Fodd
bynnag, nid yw hon yn broses syml ac mae
angen ystyried yn ofalus a fydd gostwng
y llawr yn tanseilio sylfeini’r tŷ neu dŷ’r
cymydog ac a fydd yn mynd â’r llawr yn is
na’r lefel trwythiad ac yn cynyddu’r risg o
lifogydd. Dylid ceisio cyngor arbenigol bob
amser cyn ystyried gostwng llawr seler.

• A oes digon o le yn eich seler i greu’r
ystafell yr hoffech ynteu a fyddai’n well
i chi adeiladu estyniad?
• A yw eich seler wedi’i hawyru neu a
ellid cyflawni hyn?
Os gallwch ddatrys y problemau hyn i
gyd, mae’n ddigon posibl bod eich seler
yn addas i’w haddasu.
Sut i Fwrw Ymlaen: Mae addasiadau
seler yn gallu bod yn brosiectau
cymhleth, ac oni bai bod gennych
brofiad adeiladu, bydd angen
cyngor proffesiynol arnoch. Roedd y
rhagarweiniad yn cynnwys cyngor am
sut i ddewis cyngor proffesiynol, ac ar
ôl i chi wneud hyn, gallwn nawr ystyried

OEDDECH
CHI’N GWYBOD?
“ni ddylai uchafswm
ongl y grisiau fod yn fwy
na 42 gradd.”
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Diddosi: gan fod y rhan
fwyaf o selerau yn y ddaear,
maent yn tueddu i ddioddef
problemau â lleithder. Er
mwyn troi eich seler yn ystafell
drigiadwy, bydd angen iddi
allu gwrthsefyll lleithder. Mae
nifer o systemau gwrthleithder
ar gael ar gyfer selerau ac
mae’r rhan fwyaf ohonynt
yn defnyddio system rendro
wrth-ddŵr berchnogol o’r
enw tancio. Defnyddir hyn
i ffurfio haen wrthleithder
barhaus ar draws y llawr ac
i fyny’r waliau, ac fel arfer
caiff ei osod gan gwmnïau
arbenigol a fydd yn ategu’r
gosodiad â gwarant yswiriant.
Mae amddiffyn eich seler
rhag lleithder yn rhan bwysig
o’r broses o addasu seler a
bydd angen i ni gymeradwyo
manylion y system yr ydych yn
ei defnyddio a’r gosodwr cyn y
gosodiad.

Mynediad: mae mynediad da â grisiau i rai
selerau eisoes. Mater o farn yw addasrwydd
y grisiau presennol fel mynediad i ystafell
drigiadwy, a bydd ein Syrfewyr Rheoli
Adeiladu’n hapus i gynnig cyngor. Os nad
oes grisiau, neu os yw’r grisiau presennol
yn annigonol, bydd angen gosod grisiau
newydd. Dylid ystyried yn ofalus ble yw’r lle
gorau i roi’r grisiau a bydd hyn yn dibynnu
ar nifer o ffactorau gan gynnwys cynllun
y tŷ a’r seler ar hyn o bryd, faint o le sydd

uwchben ac a ellir darparu dihangfa arall
o’r seler. Lle bynnag yr ydych yn gosod
y grisiau, dylid eu dylunio’n unol â’r
canllawiau canlynol.
Ongl: ni ddylai uchafswm ongl y grisiau fod
yn fwy na 42 gradd.
Codiad a Gofod Llorwedd: ni ddylai
codiad mwyaf pob gris ar risiau domestig
fod yn fwy na 220mm a dylai fod y gofod
llorwedd o leiaf 220mm.
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...gall seler wedi’i haddasu’n dda fod yn lle diddorol
ac yn ffordd wych o wneud mwy o le yn eich tŷ.

Uchdwr: ni chaniateir gostyngiadau
– isafswm syml o 2m uwchlaw’r llinell
goleddf.
Canllawiau a Balwstradau: dylai fod
canllaw ag uchder o leiaf 900mm ar y
grisiau a dylai fod balwstrad ag uchder o
leiaf 900mm ar unrhyw ymylon grisiau neu
ben grisiau.
Rhagofalon Tân: bydd angen dihanfeydd
addas yn eich seler rhag ofn y bydd tân.
Os oes gan eich seler ffynnon olau, efallai y
gallech chi uwchraddio hon fel ei bod hi’n
ail ddihangfa dân yn ogystal ag yn awyru’r
ystafell. I gael ei hystyried yn ail ddihangfa
dân, byddai angen gosod drws neu ffenestr
arni ag arwynebedd clir o leiaf 0.33m2 a
450mm o led a 450mm o uchder. Dylid
gosod colfachau arbennig dianc rhag tân
ar y ffenestr hon i sicrhau y gellir ei hagor

yn llawn pe bai angen i chi wneud hynny, a
dylai fod yn hawdd dringo i fyny o’r ffynnon
olau i lefel y ddaear. Os na allwch ddarparu
ail ddihangfa dân, bydd angen i’r grisiau
arwain i gyntedd sydd wedi’i amddiffyn
rhag tân â drws yn uniongyrchol i’r tu allan.
Wrth addasu eich seler, mae’n gyfle da i
adolygu’r rhagofalon tân sydd ar gael yn
y tŷ presennol. Mae canfodyddion mwg
wedi’u cysylltu â’r prif gyflenwad trydan
yn gwneud y cartref yn llawer mwy diogel
o ran tân ac mae’r Rheoliadau Adeiladu’n
mynnu y dylid gosod un wrth addasu
selerau i wneud ystafelloedd trigiadwy.
Draenio: os ydych yn bwriadu cynnwys
sinc, ystafell ymolchi, ystafell gawod
neu hyd yn oed beiriant golchi yn eich
addasiad, mae’n bwysig eich bod yn
ystyried draenio’n gynnar. Bydd angen i
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unrhyw ddyfeisiau newydd gysylltu â’ch
system bresennol ar gyfer draenio dŵr budr
ac mae’r draeniau fel rheol ar lefel uwch
na’r dyfeisiau yr ydych yn mynd i’w gosod.
Mae’n debygol y bydd angen i chi osod
system ddraenio â phwmp ac mae amryw
o systemau pecyn ar gael sy’n mwydo’r
dŵr draenio ac yn ei bwmpio drwy bibell
â diamedr bach i’r system ddraenio
bresennol. Wrth wneud eich cynlluniau,
gwnewch yn siŵr bod ffyrdd addas i
bibellau arwain at fan lle gallant gysylltu â’r
draeniau presennol.
Y Nenfwd: os nad oes gan eich seler
bresennol nenfwd digonol, bydd angen
i chi ddarparu un fel rhan o’ch addasiad.
Bwrdd plastr yw’r defnydd mwyaf
cyffredin i’w ddefnyddio i wneud nenfydau
oherwydd mae’n gwrthsefyll tân yn dda
ac yn atal fflamau rhag lledaenu. Gellir
defnyddio defnyddiau eraill, ond yn
gyffredinol bydd angen eu trin er mwyn
iddynt berfformio’n well yn erbyn tân. Os
caiff naill ai eich seler neu’r ystafell uwch ei
phen ei defnyddio fel ystafell wely, bydd
angen i chi osod 100mm o gwilt acwstig yn
y bwlch llawr rhwng yr ystafelloedd.

byddwch am osod gwresogi; yn y rhan
fwyaf o achosion y ffordd fwyaf effeithiol
o wneud hyn yw drwy ymestyn y system
gwres canolog. Bydd angen i chi wirio â’ch
plymwr neu eich peiriannydd gwresogi
i sicrhau bod eich boeler a’ch pwmp
presennol yn ddigon pwerus i wasanaethu
unrhyw reiddiaduron ychwanegol. Dylid
gosod falfiau thermostatig ar unrhyw
reiddiaduron newydd i reoli tymheredd
yr ystafell. Os nad yw’n bosibl ymestyn
y system bresennol, neu os yw’n well
gennych ddull gwresogi arall, e.e.
gwresogyddion panel trydanol, dylech

Gwresogi: i wneud yr ystafell mor
ddefnyddiol â phosibl, mae’n debygol y
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OEDDECH
CHI’N GWYBOD?
“bydd angen awyru
unrhyw ystafelloedd
trigiadwy newydd”

ystyried yn ofalus sut y gellir switshio a
rheoli’r rhain i sicrhau eu bod yn gweithio’n
effeithlon.
Awyru: bydd angen awyru unrhyw
ystafelloedd trigiadwy newydd a gall
hyn beri problem wrth addasu seler.
Os yw’r seler yn cynnwys ffynnon olau,
weithiau gellir addasu hon i gynnwys
ffenestr sy’n agor sy’n gywerth ag o leiaf
1/20 o arwynebedd llawr yr ystafell, gyda
hollt awyru ar lefel uchel. Mewn unrhyw
ystafelloedd ymolchi neu gawod, dylid
gosod gwyntyll echdynnu ac os nad oes
ganddynt ffenestri sy’n agor, dylid gosod
gwyntyllau echdynnu a reolir gan y switsh
golau ag amseryddion gor-redeg sy’n
caniatáu i’r wyntyll aros ymlaen ar ôl i’r
golau gael ei ddiffodd. Os nad yw awyru
naturiol drwy ffenestri’n ymarferol, bydd
angen gosod system awyru fecanyddol ac
mae amryw o systemau pecyn ar gael ar y
farchnad. Dylid ystyried awyru yn gynnar yn
y broses ddylunio oherwydd, os oes angen
awyru mecanyddol, bydd angen gwneud
lle i waith y ddwythell.
Ynysu Thermol: Mae allyriadau CO2 yn
bryder mawr yn amgylchedd heddiw a
bydd angen i chi ddarparu llawer o ynysu yn
eich addasiad. Dylai eich seler fod yn amlen
wedi’i hynysu er mwyn lleihau’r gwres sy’n

dianc. Fel rheol, bydd waliau a llawr eich
seler wedi’u leinio â byrddau ynysu a dylai’r
ffenestri gynnwys unedau gwydr dwbl
24mm wedi’u gwneud o wydr allyrredd
isel. Yn ogystal ag ynysu eich estyniad,
bydd angen i chi ystyried effeithlonrwydd
unrhyw wasanaethau a rowch ynddo.
Dylid defnyddio ffitiadau golau ynni isel
lle bynnag y bo’n bosibl a dylai unrhyw
systemau gwresogi newydd weithio at
lefelau effeithlonrwydd uchel a chynnwys
thermostatau a rheolyddion addas.
Trydan: mae’n debygol y bydd angen rhai
newidiadau trydanol fel rhan o’ch addasiad.
Gan ddibynnu ar oed a chyflwr eich system
drydanol bresennol, weithiau mae’n
bosibl ymestyn y cylchedau presennol
ond weithiau bydd angen cylchedau
newydd a hyd yn oed bwrdd dosbarthu
newydd. Mae’n syniad da cael cyngor
gan drydanwr cymwys yn gynnar. Wrth
benodi trydanwr, gwnewch yn siŵr ei fod
yn gallu rhoi tystysgrifau prawf BS7671 i chi
ar ôl cwblhau’r gosodiad oherwydd bydd
angen y rhain cyn y gellir rhoi eich Tystysgrif
Gwblhau Rheoliadau Adeiladu a bydd rhaid
i chi dalu costau ychwanegol os nad yw’r
tystysgrifau prawf wedi’u darparu.

Casgliad: gall seler wedi’i haddasu’n dda fod yn lle diddorol ac yn
ffordd wych o wneud mwy o le yn eich tŷ. Yn aml, nid yw addasiadau
selerau’n brosiectau syml, ac mae addasiad gwael yn gallu lleihau gwerth
eich eiddo ac mewn rhai achosion gallai beryglu eich diogelwch a
chyfanrwydd adeileddol eich cartref. Mae’n bwysig sicrhau eich bod yn
cynllunio eich addasiad yn ofalus ac yn trefnu bod contractwr profiadol
yn gwneud y gwaith.
Mae’r Rheoliadau Adeiladu’n bodoli i sicrhau bod adeiladau wedi’u
hadeiladu at safon resymol; bydd Rheoli Adeiladu Sir y Fflint yn falch
o ddarparu unrhyw gymorth pellach sydd ei angen arnoch yn ystod y
broses o ddylunio ac adeiladu eich prosiect.
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Addasiadau
Eraill

Mae’r Rheoliadau Adeiladu’n berthnasol i nifer o brosiectau
gwella cartref, a nod y bennod hon yw egluro sut mae’r
Rheoliadau Adeiladu’n effeithio ar rai o’r prosiectau y gallech fod
yn eu hystyried.
Nid yw’r canllaw hwn yn cymryd lle cyngor proffesiynol, ond mae
wedi’i ysgrifennu i ddarparu gwybodaeth ddefnyddiol i chi am
sut y bydd y Rheoliadau Adeiladu’n effeithio ar eich prosiect.

Tynnu Waliau Mewnol
Mae gan waliau mewnol nifer
o swyddogaethau. Mae rhai’n
hanfodol i adeiledd y tŷ, mae
rhai’n amddiffyn grisiau rhag tân ac
unig bwrpas rhai eraill yw rhannu’r
lle o fewn y tŷ; gellir addasu
neu dynnu’r rhain heb lawer o
broblemau.
Mae waliau cynnal pwysau’n
sylfaenol i adeiledd y tŷ ac mae
angen meddwl yn ofalus ynglŷn
â’u newid neu eu tynnu. Mae
angen caniatâd Rheoliadau
Adeiladu i addasu neu dynnu
waliau cynnal pwysau, ac yn
gyffredinol, dylid comisiynu
peiriannydd adeileddol i
ddylunio’r addasiad. Bydd y
peiriannydd adeileddol yn ystyried
pa lwythi mae’r wal yn eu dal ac yn
dylunio trawst ac, os oes angen,
adeiledd cynnal arall i sicrhau bod
y llwythi yr oedd y wal yn eu cynnal
yn cael eu trosglwyddo’n ddiogel
i’r ddaear. Yna, byddwn yn
archwilio’r gwaith wrth iddo fynd
rhagddo ac yna’n rhoi tystysgrif
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gwblhau i ddangos bod y gwaith wedi
cydymffurfio â’r Rheoliadau Adeiladu.
Mae’r waliau o gwmpas eich grisiau’n
cynnig rhywfaint o amddiffyniad i chi i
ganiatáu i chi ddianc os aiff eich tŷ ar dân, ac
mae angen caniatâd Rheoliadau Adeiladu
i wneud unrhyw newid i’r waliau hyn. Os
tynnir y waliau hyn, mae’n hanfodol gosod
canfodyddion mwg wedi’u pweru gan y prif
gyflenwad trydan yn eich tŷ a bod gan bob
ystafell ffenestr sy’n addas at ddibenion
dianc rhag tân (gweler Rhagofalon Tân –
Estyniadau Domestig). Os hoffech dynnu
un o’r waliau hyn, cysylltwch â ni a byddwn
yn trefnu i ymweld â chi i ganfod a yw’r
waliau’n hanfodol i amddiffyn rhag tân yn

eich tŷ a chynghori ynglŷn ag unrhyw waith
ychwanegol sydd ei angen i ganiatáu i’r
addasiadau ddigwydd.

Ffenestri Crwm a Simneiau
Yn nhermau Rheoliadau Adeiladau,
estyniadau bach yw’r rhain. Mae angen
caniatâd Rheoliadau Adeiladu ar eu cyfer,
ac mae llawer o’r canllawiau yn y bennod
Estyniadau yn berthnasol, ond ar raddfa
ychydig yn llai. Mae angen leinio simneiau
â leinin ffliw sy’n addas i’r tân y maent yn ei
wasanaethu, a dylai’r gosodwr brofi’r ffliw
cyn comisiynu’r tân.
Byddwn yn cynnal cyfres o archwiliadau ar y
prosiectau hyn ac yn rhoi tystysgrif gwblhau
ar ôl i’r gwaith gael ei gwblhau’n foddhaol.
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Draeniau
Newydd

Fel arfer, nid oes angen caniatâd Rheoliadau
Adeiladu i osod ceginau ac ystafelloedd
ymolchi newydd sy’n debyg i’r hen rai, ond
os gosodir draeniau newydd i wasanaethu
ystafell ymolchi newydd neu ddyfais arall,
mae angen caniatâd Rheoliadau Adeiladu.
Ar gyfer y prosiectau hyn, byddwn yn
cynnal cyfres o archwiliadau i sicrhau bod
y draeniau a’r awyru’n foddhaol ac yn rhoi
tystysgrif gwblhau ar ôl i’r gwaith gael ei
gwblhau’n foddhaol.

Boeleri Newydd ac Addasu Systemau Trydanol
Mae angen caniatâd Rheoliadau Adeiladu ar
gyfer yr addasiadau hyn, ond yn ymarferol
gwneir y rhan fwyaf o’r gwaith hwn gan
gontractwyr sy’n gallu hunan ardystio eu
gwaith. Rhoddir manylion rhai cynlluniau
hunan ardystio yn rhagarweiniad y canllaw
hwn ac, os yw eich contractwr yn gallu
hunan ardystio, ni fydd angen i chi wneud
cais Rheoliadau Adeiladu ar wahân.
Os dymunwch ddefnyddio contractwr sydd
ddim wedi’i gofrestru â chynllun hunan

ardystio, cysylltwch â ni a byddwn yn trefnu
bod y cais gofynnol yn cael ei gyflwyno, yn
cynnal yr archwiliadau perthnasol ac yn rhoi
eich tystysgrif gwblhau ar ôl i’r gwaith gael
ei gwblhau’n foddhaol.
Pa bynnag gynllun a ddefnyddiwch,
gwnewch yn siŵr eich bod yn cael y
dystysgrif gwblhau oherwydd bydd angen
hon arnoch os ydych yn dymuno gwerthu
eich tŷ.

Casgliad
Mae’r canllaw hwn wedi ceisio rhoi gwybodaeth ddefnyddiol am
amrywiaeth o brosiectau domestig nodweddiadol, ac rydym yn
gobeithio y bu’n ddefnyddiol i chi. Os oes angen mwy o wybodaeth
arnoch am brosiect yr ydych yn ei ystyried, cysylltwch â ni a byddwn yn
hapus i ddarparu cyngor pellach.
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Radon

Nwy ymbelydrol naturiol yw radon. Ni allwch ei weld, ei arogli, ei
glywed na’i deimlo. Mae’n dod o symiau bach iawn o wraniwm
sy’n bodoli’n naturiol ym mhob craig a phridd, ac mae’r aer ym
mhob adeilad yn cynnwys ychydig bach o radon.
Mae’r nwy’n gallu symud drwy graciau a holltau yn yr isbridd
ac yn y pen draw i’r atmosffer. Bydd y rhan fwyaf o’r radon yn
gwasgaru’n ddiberygl ond bydd rhywfaint yn dod o’r ddaear ac
yn casglu mewn bylchau o dan adeiladau neu mewn adeiladau.

Mewn rhai ardaloedd, gallai’r crynodiadau
fod yn annerbyniol o uchel oni chymerir
rhagofalon; mae ardaloedd gwenithfaen
De-Orllewin Lloegr yn un o’r ardaloedd
hyn.
Mae lefel yr amddiffyniad rhag radon sydd
ei angen yn eich estyniad yn dibynnu ar
leoliad eich eiddo. Gellir canfod hyn naill
ai drwy holi eich swyddfa Gwasanaethau
Rheoli Adeiladu Cyngor Sir Gâr yn lleol
neu drwy edrych ar y mapiau ar wefan
y Sefydliad Ymchwil Adeiladu. Mae’r
mapiau’n dangos y potensial radon uchaf o
fewn pob grid 1 km ac yn nodi a oes angen
rhagofalon radon llawn neu sylfaenol neu os
nad oes angen amddiffyniad rhag radon o
gwbl. Mae gwybodaeth fwy manwl gywir ar
gael gan yr lechyd Cyhoeddus Cymru neu
Arolwg Daearegol Prydain.
Mae’n gymharol hawdd a chost-effeithiol
cynnwys mesurau amddiffyn rhag radon
mewn estyniadau i anheddau.
Bydd rhaid i bob estyniad i annedd sydd
o fewn ardal amddiffyniad llawn neu
sylfaenol rhag radon gynnwys lefel briodol
o amddiffyniad rhag radon os darperir llawr
gwaelod newydd.

Amddiffyniad llawn rhag
radon
Y bilen wrthleithder (o leiaf 1200g) yw’r
rhwystr i radon. Mae’n bwysig bod
y bilen yn ymestyn drwy’r ceudod ac
wedi’i chysylltu â blwch ceudod. Mae
angen swmp islawr hefyd. Os oes gan y tŷ
presennol lawr solet, gellid defnyddio’r
swmp i leihau lefel y radon yn yr estyniad ac
yn yr adeilad presennol.

Amddiffyniad sylfaenol rhag
radon
Dim ond y bilen wrthleithder barhaus sydd
ei hangen. Bydd y manylion yn y naill achos
a’r llall yn dibynnu ar y math o adeiladwaith
a ddefnyddir ac ar safle’r bilen wrthleithder;
bydd eich syrfëwr lleol yn gallu rhoi
arweiniad pellach i chi.
Lle bynnag y bo’n bosibl, dylid selio’r
uniad adeiladu rhwng y llawr newydd
a’r tŷ presennol. Os yw rhwystrau radon
wedi’u cynnwys yn y llawr newydd ac yn
y llawr presennol, dylid ceisio uno’r ddau
rwystr lle maent yn cyfarfod o fewn wal y tŷ.
Mae’n anodd cyflawni hyn yn ymarferol heb
ddifrodi’r rhwystr sy’n bodoli, a dewis arall
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symlach yw torri rhigol yn y wal ychydig
uwchben neu o dan y rhwystr presennol
i droi’r rhwystr newydd i mewn iddo.
Os oes gan y tŷ presennol lawr estyll a
blociau neu lawr pren crog, dylid bod
yn ofalus i sicrhau bod yr islawr yn dal i
gael ei awyru.
Argymhellir mesur radon yn eich tŷ cyn
paratoi cynlluniau. Yn ddelfrydol, dylid
gwneud mesuriadau dros gyfnod o 3
mis o leiaf; mae’r lechyd Cyhoeddus
Cymru yn gallu darparu canfodyddion i
wneud hyn. Os gwelir bod eich annedd
dros y lefel weithredu a argymhellir ar y
pryd, gellir cynnwys mesurau amddiffyn
priodol yn eich prosiect adeiladu.

Cysylltiadau defnyddiol
Y Ganolfan ar gyfer Peryglon Ymbeldredd,
Cemegol ac Amgylcheddol
Chilton, Didcot
Oxon OX 11 0RQ
www.ukradon.org
Y Sefydliad Ymchwil Adeiladu
Garston
Watford WD25 9XX
www.bre.co.uk/radon
Arolwg Daearegol Prydain
Keyworth
Nottingham NG12 5GG
www.bgs.ac.uk/radon

Ffigwr 1 Ffyrdd y mae radon yn mynd i mewn i annedd

Allwedd llwybrau mynediad

4 Drwy fylchau mewn lloriau crog

1 Drwy graciau mewn lloriau solet

5 Drwy graciau mewn waliau

2 Drwy uniadau adeiladu

6 Drwy fylchau o gwmpas pibellau
gwasanaeth

3 Drwy graciau mewn waliau o dan lefel y
llawr

7 Drwy geudodau mewn waliau
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CLODDIO

Mae hanes diwydiannol SIR Y FFLINT yn creu problemau
i ddatblygwyr o ran sefydlogrwydd y tir, dylunio
sylfeini a thir halogedig.
Mae ardaloedd yn Sir y Fflint sydd wedi gweld
llawer iawn o gloddio yn y gorffennol. Mewn
ardaloedd penodol o Sir y Fflint mae angen
ymchwiliadau arbenigol i asesu’r risgiau sy’n
gysylltiedig ag adeiladu ar dir lle mae cloddio
wedi bod yn digwydd yn y gorffennol.
Ar gyfer adeiladau newydd a mannau
sy’n peri pryder, bydd angen astudiaeth
ddesg yn gyntaf i asesu’r risg i’r datblygiad.
Cynhelir astudiaeth ddesg gan unigolyn â
chymwysterau addas a fydd yn ymchwilio
i’r risgiau posibl sy’n gysylltiedig â chloddio
gan ddefnyddio mapiau a chofnodion
archif. Yna, bydd yr adroddiad hwn yn
darparu argymhellion a chasgliad.

Fel arfer, bydd yr argymhellion naill ai’n
dweud bod y risg o weithgareddau
cloddio’n ddibwys, neu bod angen
ymchwiliadau pellach.
Os oes angen ymchwiliadau pellach,
bydd hyn yn golygu archwilio’r safle. Gan
ddibynnu ar natur y tir, gall yr archwiliadau
amrywio o archwilio ffosydd sylfeini i
arolwg ffosydd llawn yn y safle.
Gall yr ymchwiliadau ddatgelu’r problemau
canlynol:
• Tir wedi’i Lenwi – Mewn ardaloedd
sydd wedi’u cloddio, mae’n arferol
defnyddio gwastraff cloddio i lenwi dros
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dir naturiol. Nid yw’r ardaloedd hyn yn
amlwg, oherwydd gallant fod wedi’u llenwi
flynyddoedd lawer yn gynharach. Mae hon
yn broblem gyffredin a gellir ei goresgyn
fel rheol. Fel arfer, gellir dod o hyd i strata
addas i gynnal pwysau, ond yn ddyfnach.
Gall hyn effeithio ar faint o goncrit a
ddefnyddir i lenwi’r sylfeini, gan gynyddu
cost yr isadeiledd. Gellir gwneud tyllau
prawf yn gynnar i gynorthwyo i gynllunio a
chostio’r cynllun.
• Siafftiau – Nodweddion fertigol
yw’r rhain ac maent yn gyffredin mewn
ardaloedd sydd wedi’u cloddio. Mae’r rhan
fwyaf ohonynt mewn lleoliadau hysbys a
chânt eu nodi ar yr astudiaeth ddesg, ond
gellir darganfod rhai eraill wrth archwilio’r
safle. Fel rheol, caiff siafftiau eu capio
dan arweiniad peiriannydd adeileddol.
Fel arfer, gellir adeiladu dros y capiau
adeileddol, ond bydd angen arweiniad gan
y peiriannydd adeileddol.

• Ceuffyrdd – Nodweddion llorweddol
yw’r rhain ac anaml y cânt eu darganfod.
Bydd angen peiriannydd cloddio â
chymhwyster addas i archwilio ceuffyrdd
i ganfod maint a natur y nodwedd. Yna,
bydd y peiriannydd yn cynghori ynglŷn â’r
peth gorau i’w wneud.
• Tyllau prawf – Nodweddion yw’r
rhain lle mae siafftiau a cheuffyrdd wedi’u
dechrau ond heb eu cwblhau. Mae llawer
o dyllau prawf yn yr ardaloedd hyn, ac
mae’n hawdd ymdrin â hwy fel arfer. Fel
arfer, gellir gwagio’r tyllau a’u hôl-lenwi â
choncrit ar ôl canfod sail addas.
• Tir halogedig – Fel arfer, gwastraff
cloddio yw’r defnydd llenwi. Gall y defnydd
hwn fod wedi’i halogi â sylffadau band
arsenig.
Os yw lefelau’r sylffadau’n uchel, gallant
effeithio ar y cymysgedd concrit sydd ei
angen.
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Gwerthu Eich
Eiddo
Mae’r broses o brynu a gwerthu tŷ yn gallu achosi straen a
digalonni pobl. Er mwyn eich cynorthwyo i sicrhau bod rhai o’r
problemau cyffredin a wynebir wrth werthu tŷ yn cael sylw’n
gynnar, gyda chymorth Rheoli Adeiladu, gallai fod yn bosibl
lleihau’r siawns o oedi neu’r risg o golli’r gwerthiant pwysig
hwnnw.

Sut y gall Rheoli Adeiladu
helpu i werthu eich cartref?
Yn ystod y broses drawsgludo, fel rheol
bydd eich cyfreithwyr yn gofyn i chi lenwi
dogfen darnau gosod a gosodiadau.

O fewn y ddogfen hon, mae’n ofynnol i chi
nodi unrhyw waith adeiladu a gynhaliwyd
lle’r oedd angen cais Rheoliadau
Adeiladu. Os gwnaethpwyd addasiadau
ac estyniadau i adeiladau heb ganiatâd
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Rheoliadau Adeiladu, daw’r rhain i’r
amlwg yn ystod ymchwiliadau gwerthiant
cyfreithiwr y prynwyr. Os nad yw’r
tystysgrifau cwblhau perthnasol ar gael,
gallai hyn achosi oediad wrth werthu eich
eiddo.

Mae gen i gymeradwyaeth
Rheoliadau Adeiladu ond
nid oes gennyf dystysgrif
gwblhau.
Os oes cais Rheoliadau Adeiladu wedi’i
wneud, ond nad oes tystysgrif gwblhau
wedi’i rhoi, mae’n bwysig trefnu bod un o’n
tîm Rheoli Adeiladu’n cynnal yr archwiliad
cwblhau cyn gynted â phosibl, fel y gellir
cyhoeddi tystysgrif gwblhau yn barod i’r
cyfreithwyr cyn gynted â bod pob agwedd
berthnasol ar y gwaith adeiladu wedi’i
harchwilio’n foddhaol.

Mae gwaith wedi’i wneud ond
nid oeddwn yn ymwybodol
bod angen cais Rheoliadau
Adeiladu arnaf.
Mae’r canllaw hwn wedi’i gyhoeddi i
osgoi’r sefyllfa hon, ond os yw hyn wedi
digwydd i chi, bydd angen gwneud cais am
Dystysgrif Unioni. Cais Rheoliadau Adeiladu
ôl-weithredol yw hwn; gellir ei ddefnyddio
ar gyfer unrhyw waith a wnaethpwyd ar ôl
1985. Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd y
gwaith wedi’i gwblhau; mae hyn yn golygu
y gall fod angen agor rhai elfennau ar y
gwaith er mwyn sefydlu cydymffurfiad â’r
Rheoliadau Adeiladu.

Cysylltu â Rheoli Adeiladu
Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu
os hoffech drefnu ein bod yn ymweld â’ch
eiddo i gynnal archwiliad, cysylltwch â ni
gan ddefnyddio’r manylion ar y dudalen
cysylltiadau.

in association with

making your dream home
improvement project a reality

WM Electrical
North Limited

Working exclusively with LABC to provide
a unique source of information, keeping
householders up to date with Building
Regulations and planning issues.
• Directory of local tradespeople
• Advice on homeowner projects
• Case studies
• Homeowner guides and resources

Visit us on

www.homeandbuild.co.uk

14 Halkyn Road, Flint
Clwyd CH6 5HT

07857 945482

wmelectrical_1@gmail.com
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Ac yn Olaf – Sut
i Arbed Arian
Wrth i unrhyw brosiect fynd rhagddo,
rydych yn siŵr o ddysgu (os nad ydych yn
gwybod eisoes) bod gwaith adeiladu’n
tueddu i fod yn ddrud, yn achosi
aflonyddwch, llanastr a llwch ac fel arfer
yn cymryd mwy o amser na’r disgwyl.
Gall y rhain i gyd fod yn rhesymau da i
ddefnyddio’r cyfle i ystyried rhai mesurau
ychwanegol i arbed ynni ar yr un pryd.
Wedi’r cyfan, mae cost gosod ynysiad
atig yn debygol o fod yn ddibwys o’i
chymharu â phopeth arall sy’n digwydd,
ond bydd yn arbed costau gwresogi i chi’n
gyflym yn ogystal â gwneud eich cartref
yn fwy cysurus. Ceir llawer o bosibiliadau
eraill a fydd yn talu amdanynt eu hunain
mewn amser byr, felly beth am edrych

ar yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni am rai
syniadau da?
http://www.energysavingtrust.org.uk/
domestic/improving-my-home-0

Casgliad
Mae’r canllaw hwn wedi ceisio rhoi
gwybodaeth ddefnyddiol am amrywiaeth
o brosiectau domestig nodweddiadol, ac
rydym yn gobeithio y bu’n ddefnyddiol i
chi.
Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am
brosiect yr ydych yn ei ystyried, cysylltwch
â ni a byddwn yn hapus i ddarparu cyngor
pellach. Rhif ffôn 01352 703417

Planning, Environment & Economy
Building Control
Flintshire County Council
County Hall
Mold
Flintshire
CH7 6NF
Tel: 01352 703417
Email: bcadmin@flintshire.gov.uk
Web: www.flintshire.gov.uk/buildingcontrol

