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Rhoi rhybudd gadael
Cyn symud mas mae’n rhaid i chi roi o leiaf pedair wythnos o
rybudd i ni, yn gorffen ar ddydd Sul, mae hyn yn eich cytundeb
tenantiaeth. Mae’n rhaid i chi hefyd roi cyfeiriad anfon-ymlaen i ni.

Gallwch roi rhybudd yn syml iawn drwy lanw’r ffurflen yng nghefn
y llyfryn hwn. Rhaid ei llanw gan y tenant, neu ar ran y tenant
gan ei berthynas agosaf neu ei gynrychiolydd personol. Os ydych
angen help, cysylltwch â’r Swyddog Tai, os gwelwch yn dda.

Mae’n rhaid talu rhent ar eich eiddo yn ystod y pedair wythnos o
gyfnod rhybudd hyd yn oed os ydych yn dewis symud mas yn
gynnar. Os ydych chi’n derbyn budd-dal tai, dim ond tra rydych
chi’n byw yn eich tŷ y bydd gennych chi hawl i’r taliadau hynny.

Unwaith rydych chi wedi rhoi rhybudd, gall eich eiddo gael ei
hysbysebu ar gyfer cael ei ailosod.

Beth nesaf?
Bydd Newydd yn trefnu bod yr eiddo yn cael ei archwilio cyn
diwedd eich tenantiaeth. Asesir cyflwr yr eiddo ac unrhyw waith
trwsio sydd heb ei wneud, a chodir tâl amdano.

Bydd un o’n syrfewyr yn eich cynghori ynghylch beth allai fod
angen i chi ei wneud cyn gadael.

Nodwch fod Newydd yn cadw’r hawl i godi tâl arnoch am unrhyw
waith a ganfyddir ar ôl i chi symud mas.
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Symud mas
Mae’n bwysig eich bod yn rhoi’r eiddo yn ôl i ni mewn cyflwr da.

Dylech sicrhau bod:

• yr eiddo yn lân a thaclus

• yr eiddo yn hollol wag, gan gynnwys yr atig ac unrhyw siediau
gardd. Dylid codi’r carpedi hefyd, a’u symud mas.

• yr ardd wedi’i chlirio o eiddo personol a sbwriel

• unrhyw osodion a ffitiadau yr ydych wedi eu symud neu eu
difrodi yn cael eu hadfer

• eich rhent ac unrhyw daliadau dyledus neu ddyledion wedi eu
talu’n llawn 

• neb arall yn byw yn yr eiddo ar derfyn y denantiaeth 

• pob ffenest a drws wedi eu cloi ac yn ddiogel

Nodwch os gwelwch yn dda y codir tâl am ddifrod neu niwed
nad yw’n gyfrifoldeb i Newydd. 

Sylwch: Gall unrhyw ddyled sydd heb ei thalu effeithio ar eich
dewis o dai yn y dyfodol.
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Allweddi a diogelwch
Gwnewch yn siŵr fod yr eiddo yn ddiogel wrth i chi adael a
rhowch bob allwedd yn ôl, gan gynnwys ffobiâu i ddrysau
cymunedol, cyn canol dydd ar y dydd Llun ar ôl i’ch tenantiaeth
ddod i ben. Os dychwelwch yr allweddi ar ôl canol dydd yr ydych
yn agored i dalu wythnos arall o rent.

Dychwelwch eich allweddi, gyda chyfeiriad yr eiddo wedi ei
labelu’n glir arnyn nhw, drwy’r post i:

Cymdeithas Tai Newydd 
5 Village Way
Tongwynlais
Caerdydd 
CF15 7NE

Am drefniadau eraill i ddychwelyd allweddi, cysylltwch â Newydd
drwy ffonio 0303 040 1998 os gwelwch yn dda.

Nodwch os gwelwch yn dda: codir tâl arnoch am fethu â
dychwelyd allweddi/ffobiâu, neu os bydd angen newid cloeon
am eich bod wedi methu â’u rhoi yn ôl inni.

Cyfleustodau
Eich cyfrifoldeb chi yw rhoi gwybod i’ch cyflenwyr nwy, trydan, dŵr
ac unrhyw gyfleustodau eraill, ac i ailgyfeirio eich post. Ni allwn
ddarparu darlleniadau mesuryddion i chi unwaith y byddwch wedi
gadael yr eiddo.
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Bonws gadael
Mae gennym gynllun cymhelliant yma yn Newydd ac mae modd i
chi gael bonws gadael os ydych yn gadael eich cartref mewn
cyflwr rhagorol, ac os ydych heb ddyledion. Cysylltwch â ni am
fwy o wybodaeth os gwelwch yn dda.

Nid oes modd cael bonws os ydych yn symud i eiddo arall sydd
ym meddiant Newydd, neu wrth gyfnewid tŷ rhwng eich gilydd.

Mewn achos o farwolaeth
Cysylltwch â ni ar fryder os gwelwch yn dda os ydych yn
ymwybodol bod un o denantiaid Newydd wedi marw. 

Yr ydym yn deall y gall hwn fod yn amser anodd iawn i deulu a
ffrindiau ac y gall symud meddiannau gymryd amser. Yr ydym yn
caniatáu 4 wythnos i gyflawni hyn, fodd bynnag, byddwch yn
ymwybodol os gwelwch yn dda fod angen talu rhent ar yr eiddo
nes bod y denantiaeth wedi ei therfynu. Nodwch os gwelwch yn
dda fod y budd-dal tai yn dod i ben ar y dydd Llun yn union ar ôl
marwolaeth y tenant. 

Os mai chi yw’r perthynas agosaf neu chi yw’r cynrychiolydd
personol, gallwch drafod terfynu’r denantiaeth drwy gysylltu â
Newydd ar 0303 040 1998.
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Enw:

Cyfeiriad presennol:

Ffôn:

Yn unol â thelerau’r cytundeb
tenantiaeth, yr wyf drwy hyn yn rhoi
pedair wythnos o rybudd i derfynu’r
denantiaeth yn yr eiddo uchod.

Terfynir y denantiaeth dydd Sul 

[dyddiad]

Byddaf yn dychwelyd pob allwedd i’r
Adran Tai yn:

Cymdeithas Tai Newydd, 
5 Village Way, 
Tongwynlais, 
Caerdydd, 
CF15 7NE 

cyn canol dydd ar y dydd Llun

[dyddiad]

Cyfeiriad anfon-ymlaen:

Manylion perthynas agosaf neu
gynrychiolydd personol (os yw’n
berthnasol):

Enw:

Cyfeiriad:

Ffôn:

Rhoddaf ganiatâd i unrhyw
feddiannau sydd ar ôl yn yr eiddo, ar
ôl terfynu fy nhenantiaeth, gael eu
symud, eu dinistrio neu eu gwaredu
gan Gymdeithas Tai Newydd. 

Deallaf fy mod yn gyfrifol am unrhyw
gostau a gafwyd o ganlyniad i gael
gwared ar nwyddau, ac unrhyw
ddyledion rhent.

Yr wyf wedi darllen, deall a chytuno
â’r telerau a amlinellir yn y llyfryn.

Arwyddwyd (Tenant 1):

Dyddiad:

Arwyddwyd (Tenant 2):

Dyddiad:

Torrwch y ffurflen hon o’r llyfryn, a’i
hanfon atom yn yr amlen Freepost a
ddarparwyd, os gwelwch yn dda.

Ffurflen Terfynu Tenantiaeth
Rhowch rybudd i Newydd drwy lanw’r ffurflen hon, os gwelwch yn dda.
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Arolwg symud mas 
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Yr ydym wedi ymrwymo i ddarparu
gwasanaeth da a byddem yn
gwerthfawrogi cael eich barn. Bydd yr
holl wybodaeth a ddarparwch yn cael
ei chadw’n gwbl gyfrinachol ac ni fydd
yn cael ei throsglwyddo i drydydd parti.

Os ydych chi angen help i gwblhau’r
arolwg, neu os oes cwestiynau gyda
chi, cysylltwch â’n Cydlynydd
Gosodiadau ar 02920 005419.

1. Pam ydych chi am symud?
Symud at bartner/perthnasau 
Mae’r eiddo yn rhy fawr
Mae’r eiddo yn rhy fach     
Mae’r rhent yn rhy ddrud 
Cyflwr yr eiddo yn wael   
Ymddygiad gwrthgymdeithasol/
problem â chymdogion
Sector rhentu preifat
Prynu eiddo 
Cael cynnig eiddo gan Awdurdod
Lleol neu Gymdeithas Tai
Arall (nodwch os gwelwch yn dda)

2. Sut fyddech chi’n graddio safon
eich cartref gyda Newydd?

Da iawn        Da        Gweddol
Gwael        Gwael iawn

3. Sut fyddech chi’n graddio safon
yr agweddau canlynol ar ein
gwasanaeth?

Cyswllt â staff
Da iawn        Da        Gweddol
Gwael        Gwael iawn Ansicr 

Delio â phroblemau cymdogion 
Da iawn        Da        Gweddol
Gwael        Gwael iawn Ansicr

Rhoi gwybod am waith trwsio
Da iawn        Da        Gweddol
Gwael        Gwael iawn Ansicr

Gwneud gwaith trwsio
Da iawn        Da        Gweddol
Gwael        Gwael iawn Ansicr

Archwiliadau cynnal a chadw
Da iawn        Da        Gweddol
Gwael        Gwael iawn Ansicr

Gwasanaeth cyffredinol
Da iawn        Da        Gweddol
Gwael        Gwael iawn Ansicr

4. Fyddech chi’n ystyried rhentio
tŷ arall gan Newydd?

Byddwn Na Efallai

Arwyddwyd:
Dyddiad:

Diolch am eich amser.

Gobeithio eich bod wedi mwynhau eich amser yn eich cartref.
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