
 
 

7. Moving In & Tenancy Starting 

 

Pan fydd eich tenantiaeth yn cychwyn, 
byddwch yn gyfrifol am y biliau ac felly rhaid 
i chi wneud y canlynol: 
• cysylltu â darparwr nwy a/neu drydan a’i 

hysbysu am eich darlleniad mesurydd 
cyntaf fel y gall sefydlu cyfrifon yn eich 
enw. 

• cysylltu â Dŵr Cymru i roi eich manylion 
ac i roi darlleniad iddynt os oes 
mesurydd gennych. 

• cysylltu â darparwr ffôn a rhyngrwyd os 
oes angen. 

• cysylltu â ‘r Post Brenhinol i ailgyfeirio eich 
post o’r cyfeiriad blaenorol os oes 
angen. 

• hysbysu’r Adran Gwaith a Phensiynau am 
y newid yn eich cyfeiriad os ydych yn 
derbyn unrhyw bensiwn neu fudd-dal.  
 
Os ydych wedi symud o eiddo arall y 
Cyngor, sicrhewch eich bod yn cyflwyno 
eich allweddi ar gyfer eich hen gyfeiriad.  
Rhaid eu cyflwyno erbyn hanner dydd ar y 
dydd Llun y bydd eich tenantiaeth yn 
cychwyn. 
  
Bydd y Swyddog sydd wedi aseinio’r eiddo i 
chi yn rhoi’r wybodaeth i chi am unrhyw 

atgyweiriadau sydd i’w cwblhau ar ôl i chi 
symud mewn (dylid cwblhau’r 
atgyweiriadau hyn ymhen 25 diwrnod 
gwaith). 
Cyn pen 6 wythnos ar ôl i'ch tenantiaeth 
gychwyn bydd Swyddog Ymweld yn 
ymweld â chi i'ch croesawu.  
  
Pwysig – Ail-gomisiynu Offer Nwy 

a Boeler 

Dyma wybodaeth bwysig ynglŷn â 
chomisiynu a phrofi offer nwy yn eich eiddo 
newydd. 
  
Rhaid i chi BEIDIO â defnyddio tanau nwy 
neu’r boeler nes y byddwch wedi gwneud y 
trefniadau canlynol:- 
  
Wrth symud i mewn i'ch eiddo, mae’n 
bwysig eich bod yn gwneud trefniadau gyda 
chwmnïau nwy a thrydan i gysylltu eich 
gwasanaethau. 
  
Ar ôl i chi wneud hyn ac ar ôl i chi symud 
mewn, rhaid i chi gysylltu â’r Llinell 
Atgyweiriadau ar 029 20872088 i drefnu i 
beiriannydd nwy ddod i gomisiynu a phrofi’r 
holl offer nwy.  

Symud i Mewn a Chychwyn 
Tenantiaeth  



 
 

 

 

Rhif Cyfres y Mesurydd Trydan:  Rhif Cyfres y Mesurydd Nwy: 

Lleoliad: Lleoliad: 

Darlleniadau Mesurydd Rhagdalu Trydan 

A   

B   

F   

G   

A roddwyd Allwedd Trydan? Do/Naddo 

Darlleniadau Mesurydd Rhagdalu Nwy 

Darlleniad y Mesurydd Nwy   

Dyled Arddangos Gyntaf   

A roddwyd Cerdyn Nwy? Do/Naddo 

Darlleniad Mesurydd Credyd (Darlleniad Chwarterol) 

  

Darlleniad y Medr Trydan 

Cyfradd 1 Cyfradd 2 (e.e. E7, E10 ac 
ati) 

    

Darlleniad y Mesurydd Nwy     

Mesurydd Dŵr (os yn berthnasol) 

Darlleniad y Mesurydd Dŵr: 

  

Lleoliad: 

Gwaredu Sgriniau Diogelwch – 029 20872088 

Dyddiad: 

  

Amser: 

Peiriannydd Gwres – 029 20872088 

Dyddiad: 

  

Amser: 

Datganiad Symud Mewn 

Cyflwynwyd gan: 

  

Trydan  

Rhif ar gyfer ymholiadau cyffredinol 0800 0525252    (Swalec) 

Rhif i ddod o hyd i ddarparwr trydan 0845 6013341   (Western Power) 

Argyfyngau Trydanol  0800 0520400  (Western Power)  

Nwy  

Rhif ar gyfer ymholiadau cyffredinol 0800 0725280  (Gosodiadau Nwy Prydain) 

SWALEC 0800 0520567 

Rhif i ddod o hyd i ddarparwr nwy 0870 6081524  (Transco) 

GOLLWNG NWY  0800111999     (Transco)  

Mesuryddion Deallus  

Gwaredu Mesurydd Deallus   0800 980 2481  (Swalec) 

Dŵr 

Dŵr Cymru 0800 0520145 


