
Cyngor defnyddiol yn ystod 
toriad yn y cyflenwad trydan 

A ydych chi wedi ymuno am ddim â’n 
Cofrestr Gwasanaeth Blaenoriaeth?
Rydym yn sylweddoli y gall toriad yn y cyflenwad trydan fod yn fwy anodd neu’n 
achos pryder i rai o’n cwsmeriaid. Dyna pam yr ydym yn cynnig cymorth ychwanegol 
i’r rhai â’r angen mwyaf. 

Gallwch ymuno â’n Cofrestr  
Gwasanaeth Blaenoriaeth (PSR) os:

Sut i ymuno â’n Cofrestr:

Ydych yn oedran pensiwn

Oes gennych angen cyfathrebu arbennig

Ydych yn dibynnu ar drydan am ofal meddygol

Oes gennych blant o dan 5 oed

Neu’n teimlo bod angen ychydig o help 
ychwanegol arnoch

Os byddwch yn cofrestru â ni, byddwn:
Yn rhoi gwybod i chi ymlaen llaw os bydd 
toriad wedi’i gynllunio i’ch cyflenwad trydan 
ac yn cadw mewn cysylltiad i’ch diweddaru 
yn ystod toriad heb ei gynllunio.

HYGYRCHEDD

Cwsmeriaid â nam ar eu clyw  
Rydym yn cynnig dulliau cyfathrebu amgen i wneud pethau’n haws i chi. Gwasanaeth 
Trosglwyddo Testun - deialwch 18001 cyn unrhyw rifau ar gefn y daflen hon.

Cwsmeriaid â nam ar eu golwg 
Os hoffech chi gael unrhyw rai o’n taflenni neu ddogfennau cwsmeriaid mewn Braille 
neu brint mawr, cysylltwch â ni ac mi allwn ei drefnu ar eich cyfer.

Cyfieithwyr  
Os oes angen cyfieithu arnoch, rydym yn defnyddio Llinell Iaith ar gyfer gwasanaethau 
tebyg i alwadau cynadledda. Mae’r gwasanaeth ffôn hwn ar gael am ddim 24/7, 
ac mae’r gwasanaeth ar gael mewn dros 100 o ieithoedd. Cysylltwch â ni’n 
uniongyrchol ar 0330 10 10 444 i drefnu’r gwasanaeth hwn. 

Mae ein gwefan yn cyrraedd safonau Hygyrchedd AA. 

• Ffoniwch ni ar  0330 10 10 167

• Anfonwch y neges destun PSR 
i 61999 a byddwn yn cysylltu â 
chi o fewn 48 awr

• E-bostiwch ein tîm 
gofal i gwsmeriaid ar 
socialobligationscaring@
spenergynetworks.co.uk

• Defnyddiwch ein gwefan i 
gyflwyno ffurflen ar-lein yn 
spenergynetworks.co.uk/
priorityservices

Cysylltwch

Cewch y diweddaraf ar ein  
cyfryngau cymdeithasol 

Gweler ein gwefan am  
ragor o wybodaeth 

I gael manylion am doriad yn y cyflenwad 
trydan neu’r hyn y gallwch ei wneud, neu 
os gwelwch ddifrod i linellau pŵer, ceblau 
neu is-orsafoedd - ffoniwch 105

Neu, gallwch gysylltu â ni ar y rhifau canlynol:

Canolbarth a De’r Alban:
0800 092 9290

Swydd Gaer, Glannau Mersi, Gogledd Cymru a Gogledd Swydd Amwythig:
0800 001 5400

@SPEnergyNetwork

@SPEnergyNetworks

@SPEnergyNetworks

www.spenergynetworks.co.uk
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Dim pŵer? Beth i’w wneud gyntaf Cyngor defnyddiol yn ystod toriad yn eich cyflenwad trydan Bod yn barod am doriad yn y cyflenwad 

Cyfarpar meddygol

Diogelwch – llinellau pŵer wedi cwympo

Os oes toriad annisgwyl yn eich cyflenwad trydan mae 
sawl cam pwysig y dylech eu cymryd.

A yw’r goleuadau stryd ymlaen?

A oes gan eich cymdogion bŵer? 

Os oes ganddynt hwy bŵer, efallai mai yn eich cartref chi mae’r 
broblem yn hytrach na thoriad yn eich ardal.

Gwiriwch a oes unrhyw dripswitsh wedi gweithredu. Os ydynt yn y safle ‘off’, 
diffoddwch eich cyfarpar trydan ac ailosodwch y tripswitsh.

BETH FYDD YN DIGWYDD PAN FYDDAF YN FFONIO 105?

• Gallwn ofyn am rywfaint o wybodaeth fel eich enw, eich cod 
post a rhif eich tŷ.

• Gallwch gael eich cysylltu â’n gwasanaeth negeseuon llais a 
fydd yn rhoi neges wedi’i recordio sy’n un bwrpasol i’ch ardal 
ddaearyddol chi gyda gwybodaeth 
am y toriad a pha bryd y disgwylir 
adfer y cyflenwad, pan fydd hynny’n 
wybyddus.

• Byddwn yn gofyn a oes gan rywun 
ar eich aelwyd unrhyw anghenion 
ychwanegol y dylem wybod amdanynt 
yn ystod y toriad. 

OS YDYCH CHI’N MEDDWL BOD TORIAD YN Y CYFLENWAD, gallwch 
ddefnyddio eich cod post i wirio am doriadau yn eich ardal. Ewch i  
www.spenergynetworks.co.uk/postcode  – efallai bydd manylion am ba 
bryd y bydd eich cyflenwad yn cael ei adfer ar gael eisoes.
 
Gallwch hefyd ffonio’r rhif rhadffôn cenedlaethol 105 i roi gwybod am doriad
- peidiwch â chymryd yn ganiataol ein bod yn gwybod eich bod heb drydan.

• Datgysylltwch y plygiau mewn cyfarpar sensitif fel setiau teledu, cyfarpar lloeren 
a chyfrifiaduron.

• Diffoddwch declynnau – yn enwedig tanau, y ffwrn, haearn smwddio a sythwyr 
gwallt – rhag ofn i chi anghofio eu bod ymlaen pan ddaw’r cyflenwad yn ôl.

• Gadewch olau nenfwd ymlaen er mwyn i chi wybod pan ddaw’r cyflenwad yn ôl.
• Ceisiwch osgoi agor eich oergell a’ch rhewgell fwy na sydd angen
• Cadwch lygad ar gymdogion oedrannus neu agored i niwed i wneud yn siŵr eu 

bod yn gynnes a chyfforddus.
• Gall goleuadau’r stryd fod wedi diffodd felly cymerwch ofal os byddwch yn 

mynd allan 
• Yn ystod tywydd oer, gwisgwch yn gynnes gyda sawl haen o ddillad.
• Ni fydd llawer o systemau gwres canolog yn gweithio ac ni fydd cynheswyr dŵr 

yn gweithio. Mae gwresogyddion symudol yn opsiwn arall ond byddwch yn 
ofalus lle’r ydych yn eu rhoi.

• Cyfyngwch eich defnydd o’ch gliniadur a’ch ffôn clyfar i arbed y barti.
• Pan ddaw’r cyflenwad yn ôl, rhowch eich teclynnau’n ôl ymlaen, un ar y tro,

• Cadwch y rhif argyfwng 105 ar eich ffôn symudol neu yn rhywle hawdd  
cael ato.

• Cadwch dortsh gyda digon o fatris mewn man cyfleus

• Ni fydd y rhan fwyaf o ffonau cartref digidol yn gweithio yn ystod toriad  
yn y pŵer felly cadwch ffôn symudol wedi’i wefru neu ffôn analog wrth law.

• Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod sut mae defnyddio’r opsiwn agor â 
llaw ar gyfer drysau eich garej a’ch giatiau 

• Os oes generadur ar gael, gwnewch yn siŵr ei fod wedi’i osod yn ddiogel.  
Os nad yw, gallech ddifrodi eich eiddo a pheryglu bywydau.

Os ydych chi’n defnyddio cyfarpar meddygol sy’n cael eu gyrru gan 
drydan, dylech gael cynlluniau wrth gefn yn barod am doriadau hir yn y 
cyflenwad, gan gynnwys batri i yrru eich cyfarpar.

Os yw eich lifft risiau’n gweithio â thrydan, mae dolen ar gael i ddychwelyd 
y lifft i’r llawr isaf â llaw yn ddiogel.

Os ydych yn dibynnu ar drydan i ddibenion meddygol, mi allwn gynnig 
help ychwanegol yn ystod toriad yn y cyflenwad. Cysylltwch â ni ar 105 i 
wneud yn siŵr eich bod wedi cofrestru â’n Gwasanaeth Blaenoriaeth. 

Os oes llinellau pŵer ar neu ger y ddaear, cadwch draw – gallant fod yn fyw, Os 
gwelwch unrhyw rai o’r canlynol, ffoniwch 105 ar unwaith:
• Cyfarpar neu linell wedi’u difrodi 
• Llinellau uwchben ar y ddaear neu sy’n ddigon isel i bobl neu gerbydau ddod i 

gysylltiad â hwy
• Gwreichion yn dod o linellau uwchben wedi troi neu eu gwthio at ei gilydd gan 

ganghennau coed wedi torri 
• Ffensys is-orsaf wedi torri neu gaeadau manol wedi’u difrodi sy’n amlygu 

cyfarpar byw 
• Mesuryddion trydan a chyfarpar cysylltiedig nad ydynt yn ddiogel neu ddiddos.
Os oes llinellau pŵer wedi cwympo mewn man cyhoeddus, ffoniwch 999 a helpwch 
i gadw pobl yn y cyffiniau’n ddigon pell oddi wrthynt nes i’r gwasanaethau brys 
gyrraedd.

Yn achos problemau iechyd difrifol, ffoniwch NHS Direct/
NHS 24 Scotland ar 111 neu Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47 
(efallai y bydd yn rhaid talu am y galwadau). Mewn argyfwng 
ffoniwch 999.


