
 

Cytundebau Tenantiaeth - Canllawiau i Fyfyrwyr 

Mae llofnodi contract yn eich ymrwymo'n gyfreithiol!  

Cyn i chi lofnodi contract tenantiaeth, gallwch gael cyngor gan un o aelodau staff y Swyddfa Tai 

Myfyrwyr.  Nid ydym yn rhoi cyngor cyfreithiol, ond fe wnawn egluro beth mae’r telerau a’r amodau yn ei 

olygu er mwyn i chi allu gwneud penderfyniad gwybodus.  Os ydych yn teimlo bod angen cyngor 

cyfreithiol arnoch, cysylltwch â Shelter Cymru neu gyfreithiwr. 

Fodd bynnag, mae'n bwysig eich bod yn darllen eich contract eich hun hefyd.  Dyma rai pethau i chi eu 

hystyried - mae mwy o fanylion am bob pwynt i'w cael yn ein 'Arweiniad ar Lety Preifat i Fyfyrwyr': 

www.bangorstudentpad.co.uk/Local  

 

 Ydych chi wedi bod i weld yr eiddo - ydi o'n ddiogel ac a ydych yn hapus efo fo?  Defnyddiwch ein 

Rhestr Wirio Chwilio am Dŷ.  

 Ydych chi wedi siarad efo'r tenantiaid presennol heb i'r landlord fod yno? 

 Ydi hi'n denantiaeth Sengl neu Ar y cyd?  Mae hyn yn bwysig - gweler y cysylltiadau gwe isod am 

fwy o wybodaeth.   

 Oes gofyn i chi bennu gwarantydd?  Gweler y cysylltiadau gwe isod am fwy o wybodaeth.   

 Gwnewch yn siŵr fod y contract yn nodi cyfeiriadau a rhifau ffôn y landlord a'r tenant.  

 Gwnewch yn siŵr fod y contract yn nodi cyfeiriad cywir yr eiddo.  

 Faint ydi'r rhent a sut a phryd mae angen ei dalu?  Ellwch chi i gyd ei fforddio? Ydi dyddiadau talu'r 

rhent yn iawn gyda'ch sefyllfa ariannol, e.e. yn digwydd yr un pryd â thaliadau benthyciadau i fyfyrwyr?  

 Beth sy'n cael ei gynnwys yn y rhent?  Cofiwch ddarllen mesuryddion pan fyddwch yn symud i eiddo 

ac yn mynd oddi yno, a cheisiwch roi'r holl enwau ar filiau.  

 Ydych chi i gyd yn fyfyrwyr llawn-amser? Edrychwch i weld a oes raid i chi dalu Treth Cyngor. 

Cofiwch roi eich cyfeiriad newydd yn Bangor Portal pan fyddwch yn symud i mewn.   

 Os oes angen i chi dalu blaendal, edrychwch i weld bod hynny ar y contract, a sut y caiff ei warchod.  

Rhaid i flaendaliadau gael eu gwarchod yn awr o fewn 30 diwrnod calendr o gael eu derbyn gan y 

landlord; dylai'r "wybodaeth benodedig" gael ei darparu hefyd.    

 Ar ddiwedd y denantiaeth, gofalwch fod yr holl filiau'n cael eu talu (a bod gennych dystiolaeth o 

hynny).  Yna cysylltwch â'r cynllun Gwarchod Blaendal Tenantiaeth ac fe ddylech gael eich blaendal 

yn ôl o fewn 10 diwrnod (neu gall y cynllun eich helpu i ddatrys unrhyw anghydfod).  

 Ydi'r contract yn nodi y byddwch yn cael Rhestr Eiddo?  Gwnewch yn siŵr ei bod yn gywir a hefyd 

tynnwch luniau o'r pethau pan fyddwch yn symud i mewn.  

 A ofynnir i chi dalu unrhyw ffioedd eraill ac, os felly, ydych chi'n gwybod am beth maent ac a fyddant 

yn cael eu had-dalu i chi?  Nid yw'r rhan fwyaf o landlordiaid ar ein rhestrau yn codi taliadau o'r fath. 

 Pryd fydd y contract yn dechrau a gorffen? Ydi'r dyddiadau yma'n cyd-fynd â’ch cwrs? 

 Oes yna "Gymal Torri"? h.y. ellwch chi (neu eich landlord) roi rhybudd i orffen y contract yn gynnar?  

Mae hyn yn annhebygol mewn contract i fyfyrwyr - mae'n debygol eich bod yn cytuno i dalu am 

gyfnod llawn y contract.  

 A ofynnir i chi dalu rhent cadw ar yr eiddo dros yr haf?  Os ydych, beth ydi'r telerau - ellwch chi adael 

eich pethau yno; all yr eiddo gael ei osod i eraill?  

 Edrychwch i weld beth yw eich cyfrifoldebau ynghylch yr ardd, os oes un.  
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 Edrychwch beth yw'r rhwymedigaethau i'r tenant a'r landlord - ydych chi'n hapus efo'r rhain?  Os nad 

ydych yn cytuno ag unrhyw delerau, siaradwch efo'r landlord a gofynnwch am gael eu newid cyn i chi 

lofnodi'r contract.  

 Gwnewch yn siŵr fod popeth rydych wedi'i gytuno ar lafar wedi'i ysgrifennu yn y contract.  Peidiwch â 

llofnodi'r contract os oes unrhyw beth anghywir ynddo.   

 

Pethau eraill i'w hystyried: 

 

 Mynnwch gael copi o'r contract bob amser a gofynnwch am dderbynebau am unrhyw daliadau bob 

amser.  

 Ydych chi wedi gweld copi o'r Dystysgrif Diogelwch Nwy eto? Mae angen i'r landlord ei hadnewyddu 

bob 12 mis, felly edrychwch beth ydi'r dyddiad.  

 Mae gennych yr hawl i "Fwynhad tawel" - h.y. yr hawl i fwynhau'r eiddo heb unrhyw darfu arnoch.   

 Cymerwch gamau rhesymol i atal difrod rhew (e.e. pibelli'n byrstio) - os ydych yn bwriadu bod o'r 

eiddo am gyfnod yn ystod y gaeaf, siaradwch efo'ch landlord ynghylch gadael y gwres ymlaen yn isel 

tra byddwch i ffwrdd, a gofalwch bod digon o gredyd yn y mesurydd i dalu.  

 Cofiwch roi gwybod i’r landlord trwy lythyr am unrhyw waith trwsio angenrheidiol a chadwch gopi. 

 Ewch i'n gwefan neu galwch yn y swyddfa i gael copïau o daflenni fel Rhestr Wirio Chwilio am Dai, 

Rhestr Wirio Symud i Mewn, Rhestr Wirio Symud Allan, Taflen ar Damprwydd, Taflen ar Flaendal 

Tenantiaeth, a llawer o rai eraill: www.bangorstudentpad.co.uk/Local  

 

Gwefannau defnyddiol lle ceir mwy o wybodaeth:  

“Understanding your renting agreement” – mae'n cynnwys gwybodaeth ar wahaniaethau rhwng 

tenantiaethau/trwyddedau; cytundebau llafar; mathau o denantiaeth; pethau i gadw golwg amdanynt; 

telerau annheg; tenantiaethau ar y cyd, etc.  

http://england.shelter.org.uk/get_advice/private_renting/private_renting_agreements/renting_agre

ements#rights_in_a_joint_tenancy_agreement 

“Private rented housing for students” – cynnwys gwybodaeth ar hawliau myfyrwyr; tenantiaethau ar y cyd; 

blaendaliadau; gwarantyddion etc.  

http://england.shelter.org.uk/get_advice/student_housing/private_rented_housing_for_students 

“Signing a contract” – Cyngor gan yr N.U.S. 

www.nus.org.uk/cy/advice/housing-advice/signing-a-contract-/ 
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