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1 Symud tŷ 

Sut i derfynu 
eich tenantiaeth 

Pan fyddwch yn penderfynu symud ymlaen o 
gartref Cartrefi Conwy, dyma sydd angen i chi ei 
wneud. 

Rhannwch eich cynlluniau gyda ni 
Bydd angen i chi roi gwybod i’ch Cydlynydd 
Cymdogaeth eich bod yn symud ymlaen.  Bydd 
angen 4 wythnos o rybudd gennych.  Dylid rhoi 
rhybudd ysgrifenedig ac mae’n rhaid i chi ddweud 
lle’r ydych yn symud. Byddwn yn ysgrifennu’n 
ôl atoch i nodi diwrnod olaf eich tenantiaeth a 
phryd i ddychwelyd eich goriadau. 

Pan fydd tenant yn marw 
Rydym yn deall pan fo rhywun yn marw mae’n 
gyfnod anodd iawn i deulu a chyfeillion.  Byddwn 
yn ceisio helpu cymaint â phosibl yn ystod y 
cyfnod hwn.  
Y dewis gorau yw cysylltu â ni cyn gynted â 
phosibl ac yna gallwn roi cyngor a chymorth 
unigol i chi. 
Os yw’r unig denant wedi marw, bydd angen 
clirio’r cartref a dychwelyd y goriadau i ni, ond 
eich dewis chi yw pa mor hir yr ydych yn ei 
gymryd i wneud hyn.  Cofiwch bydd rhent yn 
daladwy nes y cawn y goriadau yn ôl. 
Os yw cyd-denant wedi marw, mae’r denantiaeth 
yn trosglwyddo i’r cyd-denant arall ac yna 
byddant yn unig denant eu cartref. 
Os ydych yn aelod o’r teulu a thros 18 oed ac 
wedi byw yn y tŷ am o leiaf 12 mis, efallai y 
gallwch dderbyn y denantiaeth eich hunan.  Bydd 
angen i chi ddangos tystiolaeth o hyn.  Gelwir hyn 
yn olyniaeth. 
Os yw’r eiddo yn rhy fawr byddwn yn canfod un 
arall, ond dim ond tri chynnig a roddwn a bydd 
angen i chi dderbyn un o’r rhain o fewn 12 mis. 

Dychwelyd eich goriadau 

Os nad ydych yn dychwelyd eich goriadau ar 
amser byddwn yn codi wythnos ychwanegol 
o rent arnoch.  Os oes unrhyw oriad neu ffob 
ar goll, byddwn yn codi tâl arnoch i gael rhai 
newydd.  Byddwn yn rhoi derbynneb i chi ar 
gyfer y goriadau yr ydych yn eu dychwelyd. 

Gwirio’r eiddo 

Bydd angen i ni ymweld â chi i wirio cyflwr yr 
eiddo cyn i chi adael.  Mae’n syniad da trefnu 
apwyntiad pan fyddwch yn rhoi rhybudd i ni. 

Byddwn yn rhoi gwybod os oes angen i chi 
atgyweirio rhywbeth cyn i chi adael fel na 
fyddwn yn codi tâl arnoch. 

Byddwn yn tynnu lluniau o unrhyw 
atgyweiriadau sydd angen eu cwblhau ac yn 
gofyn i chi lofnodi eich bod yn deall y byddwn 
yn codi tâl arnoch os nad yw’r gwaith yn cael 
ei wneud. 

Cyn i chi adael, gwiriwch fod yr eiddo yn gwbl 
wag a glân, cofiwch wirio’r sied a’r atig.  Os 
ydych yn gadael unrhyw beth yn y tŷ neu’r 
ardd, bydd yn rhaid i ni ei glirio neu ei lanhau, 
byddwn yn codi tâl arnoch am hyn.  
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Osgoi costau
Dyma sut y gallwch osgoi costau pan 
fyddwch yn gadael eiddo: 

• Dychwelyd yr holl oriadau - byddwn 
yn codi tâl arnoch am unrhyw oriadau 
sydd ar goll

• Clirio a glanhau eich eiddo 

• Atgyweirio unrhyw eitemau sydd 
wedi’u difrodi i safon dda fel y cytunir 
yn yr archwiliad diwedd tenantiaeth 

• Peidiwch â gadael unrhyw eitemau yn 
yr ardd i’w casglu’n ddiweddarach

• Cofiwch adael yr atig, sied, adeiladau 
allanol neu unrhyw ardal storio arall 
yn wag

Byddwn yn codi tâl am unrhyw 
addasiadau heb awdurdod yr ydych 
wedi’u gwneud i eiddo y mae’n rhaid i ni 
eu hatgyweirio.  Os oes gennych chi nifer 
o eitemau nad ydych eisiau eu symud 
i’ch cartref newydd, ystyriwch logi sgip.  
Gallwch drefnu un am oddeutu £100, 
ond os oes angen i ni glirio eich cartref, 
gallai gostio dwbl hynny o leiaf. 

Atgyfeirio eich post  – Cofiwch roi gwybod i bobl 
eich bod yn symud.  Gallwch atgyfeirio eich post 
i roi amser i chi roi gwybod i bawb; gellir gwneud 
hyn yn swyddfa’r post. 

Mae’n bwysig eich bod yn gwybod ein 
bod yn defnyddio asiantaethau casglu 

dyledion a fydd yn dod o hyd i chi i 
gasglu arian sy’n ddyledus gennych.  
Efallai y bydd ffioedd ychwanegol ar 
ben yr hyn sy’n ddyledus os oes yn 
rhaid i ni eu defnyddio.  Felly mae’n 

well cysylltu â ni cyn gynted â phosibl 
i drafod dewisiadau talu ar gyfer yr 

arian sy’n ddyledus ar 0300 124 0040.  
Os ydych yn gadael gydag arian yn 

ddyledus, gallai hefyd effeithio ar eich 
dewisiadau tai yn y dyfodol. 
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3 Symud tŷ 

Symud i dŷ arall 
Cartrefi Conwy

Gall symud i dŷ arall gyda Cartrefi Conwy fod yn 
gyflym iawn felly bydd angen i chi fod yn barod 
i bacio a symud yn gyflym.  Os ydych yn symud i 
dŷ arall Cartrefi Conwy, bydd angen gadael eich 
cartref yn lân a gwag.  Byddwn yn codi tâl arnoch 
am unrhyw waith sydd angen ei wneud nad yw’n 
draul a defnydd arferol, felly bydd angen dilyn yr 
un camau a’r rhai fel petaech yn gadael Cartrefi 
Conwy. 
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