Gwasanaethu Nwy
O dan y gyfraith mae’n rhaid i’r Cyngor wneud gwiriad diogelwch landlord, o fewn cyfnodau
nid yn fwy na 12 mis, er mwyn sicrhau bod pob dyfais nwy a chyfarpar atodol yn ddiogel. I
gwrdd â’r gofyniad cyfreithiol hwn, rydym yn gweithredu rhaglen gwasanaethu cyfarpar nwy
blynyddol ar gyfer pob system wresogi sydd wedi ei danio gyda nwy ym mhob eiddo mae’r
Cyngor yn berchen arnynt.
Gellir ond ymgymryd â’r gwasanaeth os oes gennych gyflenwad o nwy a thrydan yn eich cartref.
Os oes gennych fesuryddion credyd, bydd rhaid i chi sicrchau bod credyd ar y mesurydd cyn bo’r
gwasanaeth yn cael ei ddarparu.
Fel tenant rydych yn rhwymedig i ddarparu mynediad i’n contractwyr i gael mynychu eich cartref
fel y gellir ymgymryd â’r gwasanaeth blynyddol. Mae’n bwysig er eich diogelwch bod hyn yn
digwydd. Bydd camau cyfreithiol yn cael eu hystyried os nad ydych yn caniatáu iddynt i gael
mynediad, a gallech orfod talu unrhyw gostau a godir o ganlyniad i’ch diffyg cydweithrediad.
Bydd y peirianwyr i gyd yn cario cardiau gyda thriongl nwy diogel melyn arnynt, sef stamp
swyddogol y diwydiant ar gyfer diogelwch nwy, sy’n cadarnhau pwy ydynt ac arddangos eu
cofrestriad awdurdodedig ar y Gofrestr Diogelwch Nwy.
Mae cynnydd wedi bod yn ddiweddar yn y nifer o denantiaid sydd yn paentio blaen eu tân nwy.
Mae’r weithred hon yn beryglus gan fod blaenau’r tân yn mynd yn boeth, gan achosi, o bosib, i
fygdarthau gwenwynig gael eu rhyddhau o’r paent, ac mewn amgylchiadau eithriadol mi allai hyn
olygu bod y paent yn cynnau.
Yn yr achosion hyn bydd y tân yn cael ei ddatgysylltu er mwyn atal defnydd pellach.
Peidiwch â phaentio blaen y tanau nwy.
Diolch i chi am eich cydweithrediad.
NWY YN GOLLWNG
Mewn achos lle bod nwy yn dianc, mae’n RHAID i chi
Ffonio gwasanaeth brys Wales & West Utilities ar 0800 111 999.
• 	Byddant yn rhoi gwybodaeth argyfwng penodol i chi, a hefyd yn eich cynghori y bydd
peiriannydd yn galw o fewn yr awr (o fewn 30 munud, fel arfer).
• Bydd y peiriannydd yn ei wneud yn ddiogel drwy osod cap ar ochr allfa’r mesurydd nwy, os yw’r
nwy yn gollwng ar ôl y mesurydd nwy.
• Os yw’r nwy yn gollwng o neu cyn y mesurydd, byddant yn gwneud y gwaith ar y pryd.
Cysylltwch â’ch swyddfa dai leol neu’r gwasanaeth tu allan i oriau
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