
EICH RHESTR WIRIO CHWILIO AM DŶ 
 

Lluniwyd y rhestr wirio hon i’ch helpu pan fyddwch yn edrych ar eiddo –  
ewch â hon gyda chi i’ch helpu i’ch atgoffa am beth i’w chwilio amdano. 
 

Landlord 
 

 Wyddoch chi enw a manylion cyswllt y landlord? (nid dim ond yr asiant) 
 

 Siaradwch â’r tenantiaid presennol am eu profiadau gyda’r landlord a’r 
eiddo (pan na fydd y landlord o gwmpas). 

 

Yr Eiddo 
 

 Ewch i gael golwg iawn ar y tu allan i’r eiddo – edrychwch a yw’r cwteri’n 
gyfan; a oes unrhyw lechi/deils ar goll ar y to? A yw’r ffenestri a’r 
drysau’n edrych mewn cyflwr da? Ydi’r drysau allanol i gyd yn gadarn? A 
oes ganddynt gloeon y gellir eu hagor o’r tu mewn heb ddefnyddio 
allwedd? Meddyliwch am eich diogelwch eich hun. 

 

 Edrychwch ar unrhyw offer nwy neu offer trydanol – a ydynt yn edrych yn 
ddiogel? A ydynt yn gweithio? Gwiriwch fod digon o socedi plygiau. 

 

 Ydych chi wedi gweld y Dystysgrif Diogelwch Nwy GAS SAFE 
REGISTER gyfredol? Peidiwch â rhentu eiddo pan nad oes gan y 
perchennog dystysgrif diogelwch nwy gyfredol – gall carbon monocsid 
ladd. 

 

 Gwiriwch sut caiff yr eiddo ei gynhesu (e.e. yn ganolog), ac a oes digon 
o wresogyddion. Gwiriwch eu bod yn gweithio! 

 

 A oes digon o ddodrefn ar gyfer nifer y tenantiaid? Gwiriwch fod y 
dodrefn yn cydymffurfio â’r rheoliadau diogelwch tân dodrefn a ffabrigau 
dodrefnu. Os ydyw, dylai fod â labeli fel hyn: 

 

 
     (dodrefn wedi’u clustogi)        (matresi / gwaelodion) 
 

 A oes larymau tân/mwg wedi eu gosod yn y tŷ, ac a ydynt yn gweithio? A 
oes unrhyw ddyfeisiadau diogelwch tân eraill? 

 

 A yw’r eiddo wedi cael ei archwilio gan yr Awdurdod Lleol neu’r 
Gwasanaeth Tân o gwbl? 

 

 A oes gan y perchennog drwydded am yr eiddo gyda’r Awdurdod Lleol, 
neu a ydyw wedi gwneud cais am hynny? Darllenwch yr hysbyseb, neu i 

gael mwy o wybodaeth  cysylltwch â’r Swyddfa Tai Myfyrwyr neu’r 
Cyngor.   

 A yw’r plymio’n gweithio? (e.e. ydi’r toiled yn fflysio, a yw’r tapiau’n 
gweithio, a yw dŵr yn mynd i lawr y sinciau a’r bath?) Sut ydych chi’n 
cael dŵr poeth? 

 

 A oes yna fath neu gawod? 
 

 A yw’r eiddo mewn cyflwr da, ac a ydyw wedi cael ei addurno’n iawn? A 
fydd yn cael ei lanhau/addurno cyn i chi symud i mewn? Os bydd y 
landlord yn addo y cwblheir atgyweiriadau cyn i chi symud i mewn, 
gofynnwch iddo roi hyn ar bapur cyn arwyddo’r contract. 

 

 Allwch chi weld unrhyw arwyddion o leithder neu lwydni du ar y waliau 
neu’r nenfwd? Os felly, trafodwch hyn gyda’r landlord. 

 

Materion Ariannol 
 

 Faint yw’r rhent a beth sy’n cael ei gynnwys? (e.e. dŵr, trydan, nwy, 
ffôn) A oes gan y tŷ fesuryddion, neu a oes bil? 

 

 Pryd ddylid talu’r rhent? (e.e. bob mis, bob tymor) Sut ddylid ei dalu? 
(e.e. archeb sefydlog) 

 

 A oes tâl cadw i’w dalu dros yr haf? Os felly, holwch faint ydyw a’r hyn 
mae’n ei gynnwys (e.e. allwch chi adael eich eiddo yn y tŷ? Holwch a yw 
hyn yn golygu na fydd unrhyw un arall yn byw yno yn ystod y cyfnod 
hwn) 

 

 A oes ar y landlord angen blaendal? Os oes, faint? Fel rheol, mae’r 
blaendal yn gyfwerth â rhent mis. Holwch beth mae’r blaendal yn ei 
gynnwys. 

 

Fel rheol, telir blaendaliadau i’r landlord i wneud yn iawn am unrhyw ddifrod 
bwriadol i’w heiddo, neu am rent a gollir neu os na thelir biliau. Dylid 
dychwelyd blaendaliadau i chi ar ddiwedd y denantiaeth. Daeth ‘Diogelu 
Blaendaliadau Tenantiaeth’ i rym ar 6 Ebrill 2007 – golyga hyn bod rhaid 
i’ch landlord ddiogelu’ch blaendal drwy ddefnyddio cynllun blaendaliadau 
tenantiaethau a awdurdodir gan y llywodraeth. Rhaid i’ch landlord roi 
manylion i chi am sut y diogelir eich blaendal o fewn 30 niwrnod i gymryd y 
blaendal. Am ragor o wybodaeth, dewch draw i’r Swyddfa Tai Myfyrwyr. 
Gofynnwch am dderbynneb bob amser am unrhyw daliad a wneir. 
 

Cytundebau Tenantiaethau 
 

 A oes gennych chi gontract ysgrifenedig? Mae’n syniad da cael un. 
Chwiliwch am gyngor cyn llofnodi, gan y Swyddfa Tai Myfyrwyr. Gallwn 
hefyd roi Rhestr Wirio Symud i Mewn i chi. 

Swyddfa Tai Myfyrwyr, Prifysgol Bangor     


