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CYFRIFOLDEBAU LANDLORD
Cyhoeddwyd safonau diwygiedig
ar gyfer bleindiau ffenestri mewnol
yn y DU ym mis Chwefror 2014
mewn ymateb i nifer o farwolaethau
lle daeth plant yn sownd trwy
ddamwain mewn llinynnau a
chadwynau o fleindiau ffenestri.
Gwelodd yr adolygiad i’r safon
cynnyrch (BS EN 13120) greu safon
dull prawf (BS EN 16434) er mwyn
sicrhau bod dyfeisiadau diogelwch a
ddefnyddir ar fleindiau newydd ac ar
gyfer ail-osod bleindiau yn addas i’r
pwrpas.
Nid oes unrhyw safon yn ôlweithredol a’r ddeddfwriaeth
berthnasol yw Rheoliadau
Diogelwch Cynnyrch Cyffredinol
2005.

CYFRIFOLDEBAU LANDLORDIAID PRESWYL
Mae gan LANDLORDIAID
ddyletswydd gofal i’w tenantiaid,
gan gynnwys cadw eu heiddo
rhent yn ddiogel ac yn rhydd rhag
peryglon iechyd.
Felly, mae gan LANDLORDIAID
gyfrifoldeb i sicrhau bod bleindiau
sydd wedi’u gosod yn eu heiddo
sy’n cynnwys llinynnau neu gadwyni
(a allai fod yn beryglus) yn ddiogel.
Os na ellir diogelu’r bleindiau trwy
ychwanegu dyfais neu ddyfeisiadau
diogelwch sy’n cydymffurfio, dylid
eu newid.
Rhaid i fleindiau a osodir gan y
landlord neu ei asiant ar ôl Chwefror
2014 gydymffurfio â BS EN
13120:2009+A1:2014.
Dylid gwirio bleindiau a osodir
gan y tenant i sicrhau eu bod
yn cydymffurfio fel rhan o’r
archwiliadau landlord / asiant.
Mae angen cydymffurfio waeth beth
yw oedran y tenantiaid.
Mae’r cyngor hwn yn cwmpasu’r
holl amgylcheddau preswyl a bydd
yn cynnwys (heb fod yn rhestr
gyflawn) cartrefi, cartrefi gwyliau,
cartrefi symudol, carafanau a
chychod.

CYFRIFOLDEBAU LANDLORDIAID PRESWYL
MAE CANLLAWIAU I LANDLORDIAID
PRESWYL AR GAEL YN:
https://www.gov.uk/renting-out-aproperty/landlord-responsibilities
(Cafodd y cyngor hwn ei roi
i’r British Blind and Shutter
Association (BBSA) gan Wasanaeth
Safonau Masnach Swydd
Buckingham a Surrey ar 27 Medi
2016.
Nid yw’n Gyngor â Sicrwydd
Awdurdod Sylfaenol ond mae wedi’i
gynllunio i gynorthwyo’r BBSA pan
fydd Landlordiaid yn gofyn am
arweiniad ar osod bleindiau yn eu
heiddo).
Cynhyrchwyd gan:
Cyngor Bwrdeistref
Sirol Wrecsam
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