
Peidiwch â rhuthro. Mae cydletywr yn para blwyddyn, nid Wythnos y Glas yn unig

Mae dogfennau tenantiaeth yn ddogfennau cyfreithiol

Byddwch yn wyliadwrus o addewidion

Darganfyddwch faint y byddwch angen ei dalu o flaen llaw

Diogelwch eich blaendal

Mae yna ddigon o dai myfyrwyr yng Nghaerdydd felly cymerwch eich amser i 
benderfynu pwy rydych am fyw gyda, ac ewch i weld mwy nag un t . 

Darllenwch drwy’r contract yn ofalus a gofynnwch am gymorth o’n tîm Cyngor i 
Fyfyrwyr cyn llofnodi unrhyw gontract. Wedi i chi arwyddo, ni allwch newid eich 
meddwl. Os ydych yn llofnodi fel gr p, rydych i gyd yn gyfrifol yn gyfreithiol i dalu’r 
rhent a chadw at y cytundeb. Os ydych eisoes wedi llofnodi contract ac yn poeni, 
dewch i ymweld â Chyngor i Fyfyrwyr.

Os yw’r landlord neu’r asiantaeth gosod tai yn gwneud addewidion (ee Celfi newydd, 
ailaddurno) gwnewch yn si r bod hyn yn cael ei ysgrifennu yn y contract tenantiaeth. 
Ond byddwch yn ofalus ... os nad yw’r addewid yn cael ei fodloni, nid yw’n golygu y 
gallwch dynnu allan o’r contract yn awtomatig. 

Gall asiantaethau gosod a landlordiaid godi ffioedd gweinyddol wedi i chi ddewis t . 
Mae’r rhain fel arfer yn ffioedd na fydd yn cael eu had-dalu a gall symiau amrywio.

Mae’n rhaid i’ch landlord neu asiantaeth osod ddiogelu eich blaendal o fewn 30 
diwrnod o’i dderbyn a rhoi gwybod i’r tenantiaid pa gynllun amddiffyn y maent 
yn ei ddefnyddio (gan gynnwys unrhyw rifau cyfeirio). Os nad ydych yn derbyn y 
wybodaeth yma o fewn 30 diwrnod, cysylltwch â Chyngor i Fyfyrwyr.

Awgrymiadau wrth Chwilio am Dŷ
gan Undeb Myfyrwyr Caerdydd

CYSYLLTWCH Â CHYNGOR I FYFYRWYR

3ydd llawr Undeb Myfyrwyr ym Mhlas y Parc
ac yn Lolfa IV ar gampws Parc y Mynydd Bychan



Gofynnwch y cwestiynau canlynol 
i’ch hun wrth edrych ar dai/fflatiau

Cofiwch
Gallwch wirio eich cytundeb tenantiaeth am ddim ac yn annibynnol cyn ei lofnodi. 
I wneud apwyntiad, cysylltwch â Chyngor i Fyfyrwyr:

3ydd Llawr Undeb Myfyrwyr Caerdydd ym Mharc y Plas 
ac yn Lolfa IV Campws Parc y Mynydd Bychan. 
      029 20 781410    advice@cardiff.ac.uk

Neu dewch i’n gwasanaeth galw heibio (does dim angen apwyntiad)
3ydd Llawr Plas y Parc: Llun– Gwener 10:00-15:00 (heblaw dydd Iau 13:00-15:00)
Lolfa IV Campws Parc y Mynydd Bychan: Dydd Llun 12:00-14:00

Wrth Gyrraedd
 
A yw’r t  mewn gofal da?

Pa mor ddiogel yw’r drysau cefn/
blaen a ffenestri‘r llawr gwaelod?

Ystafelloedd Gwely
A yw’r ystafelloedd gwely yn ddigon 
mawr?

A oes yna ddigon o le astudio a storio?

A yw’r dodrefn yn perthyn i’r landlord 
neu’r tenant? A ydynt mewn cyflwr da?

A oes yna wres yn yr ystafelloedd 
ymolchi?

Mannau sy’n cael 
eu rhannu
Faint o ystafelloedd ymolchi/toiledau 
sydd yn y t ?

A yw’r ystafelloedd ymolchi wedi’u 
gwresogi a’u hawyru?

Pa mor fawr yw’r gegin?

Oes yna ddigon o unedau cegin/
oergelloedd i bawb?

A yw’r celfi a’r carpedi mewn cyflwr da?

Sawl cadair/soffa sydd yno?

A yw’r holl fannau sy’n cael eu rhannu 
wedi’u gwresogi?

Sylwadau Cyffredinol
 
A yw pob ffenest yn agor a chau?

A oes unrhyw arogl od, llaith neu 
unrhyw arwyddion o lwydni?

A oes yna synwyryddion mwg drwy’r t ?

A oes llwybr dianc diogel os bydd tân?

Ydych yn gallu cerdded/seiclo neu ddal 
bws/trên i ddarlithoedd/tiwtorialau/
lleoliad gwaith/nosweithiau allan/
siopau?

Gofynnwch i’r 
Landlord/Asiant
Pa un o’r cynlluniau gorfodol ar gyfer 
amddiffyn y blaendal/bond sy’n cael ei 
ddefnyddio?

A yw’r t ’n drwyddedig gyda Chyngor 
Caerdydd?

A oes yna Dystysgrif Diogelwch Nwy 
cyfredol?

A yw’r landlord/asiant yn aelod o 
sefydliad achrededig?

Faint fydd angen i chi dalu nawr, os 
byddwch yn penderfynu rhentu’r t ?


