
Perchentyaeth 
Cost Isel



Beth yw 
perchentyaeth  
cost isel?
Cynllun a weithredir gan Gymdeithas Tai Newydd yw 
Perchentyaeth Cost Isel (PCI). Mae’r cynllun yn helpu 
prynwyr am y tro cyntaf sy’n methu fforddio cost 
lawn o brynu eiddo, ond sy’n medru prynu eu cartref 
cyntaf ar sail rhannu ecwiti.

Bydd prynwyr angen morgais o 70% o werth yr eiddo 
i fod yn berchen ar yr eiddo’n llwyr. Bydd Newydd 
yn dal pridiant cyfreithiol ar y 30% o’r ecwiti sy’n 
weddill. Does dim rhent yn daladwy ar y 30% gan fod 
y cynllun yn rhedeg ar sail rhannu ecwiti yn hytrach 
na rhanberchenogaeth.

Pwy sy’n gymwys?

I fod yn gymwys ar gyfer y cynllun, mae’n rhaid i 
ymgeiswyr fod:

• Dros 18 oed

• Yn ddeiliaid pasbort DU neu UE/AEE, neu fod  
â ‘Caniatâd Amhenodol i Aros’ wedi ei stampio ar  
eu pasbort

• Yn brynwyr am y tro cyntaf, ond fe ystyrir pob achos 
yn unigol

• Yn abl i gwrdd â gofynion yr ymrwymiad ariannol 
hirdymor o berchentyaeth

Cyn i chi  
symud mewn



Sut alla i 
wneud cais?

Cam Un 
Y cais

Mae’n rhaid i chi gysylltu â’ch cyngor 
a chwblhau eu ffurflen gais PCI nhw. 
Wedi i chi gwblhau’r ffurflen gais a’i 
chyflwyno i’r cyngor, byddan nhw’n 
cysylltu â chi am fanylion pellach ac i 
wirio a ydych chi’n gymwys. 

Cam Pump 
Prisio & Yswiriant Adeiladau

Bydd eich darparwr morgais 
yn prisio eich eiddo a’i werth 
ar y farchnad. Bydd y cynnig 
morgais terfynol yn cael ei seilio 
ar y prisiad hwn.

Cyn i chi gyfnewid bydd angen 
i chi fod ag yswiriant adeiladau 
wedi’i ei drefnu ac mewn grym 
erbyn y dyddiad cyfnewid. Bydd 
eich cyfreithiwr yn medru eich 
cynghori ymhellach. 

Cam Dau 
Cais wedi’i gymeradwyo 

Wedi i’r cyngor gwblhau’r gwiriadau 
cychwynnol, bydd Newydd yn 
derbyn eich cais oddi wrth y cyngor 
ac yn cynnal gwiriadau pellach i 
weld a ydyn ni’n teimlo bod yr eiddo 
yn fforddiadwy i chi. Byddwn yn 
cysylltu â chi i gadarnhau os ydych 
chi wedi bod yn llwyddiannus.

Cam Chwech 
Cyfnewid a Chwblhau

Wedi i’r holl wiriadau gael eu cwblhau 
a’ch cynnig morgais gael ei dderbyn, 
bydd eich cyfreithiwr chi a’n swyddog 
cyfreithiol ni yn cytuno ar ddyddiadau 
cyfnewid a chwblhau – nid yw’r ddau 
fel arfer yn digwydd ar yr un diwrnod. 
Bydd angen i chi drosglwyddo eich 
blaendal i’ch cyfreithiwr cyn y dyddiad 
cyfnewid. Byddwch yn medru casglu’r 
allweddi i’ch cartref newydd ar y 
diwrnod cwblhau.

Cam Saith 
Croeso i’ch cartref newydd

Rydych wedi cwblhau’r broses 
o brynu eich cartref. Croeso i 
gymuned Newydd! Rydym  
yn gobeithio y byddwch yn  
creu atgofion gwych yn eich 
cartref cyntaf. 

Cam Tri 
Apwyntio cynghorydd morgais 

Unwaith y byddwch wedi derbyn y 
cadarnhad gennym ni, rydym yn 
eich cynghori i apwyntio cynghorydd 
morgais (gall fod yn annibynnol neu 
drwy eich banc neu gymdeithas 
adeiladu) i’ch helpu chi drwy’r broses 
o wneud cais am forgais. Fe allan nhw 
hefyd roi cyngor i chi am y graddfeydd 
llog gorau sydd ar gael.

Cam Pedwar 
Apwyntio cyfreithiwr

Unwaith y byddwch chi wedi cael 
morgais o ran egwyddor, bydd angen i 
chi apwyntio cyfreithiwr a rhoi’r enw a 
manylion cyswllt i ni. Bydd ein swyddog 
cyfreithiol wedyn yn cysylltu â nhw ar 
ein rhan ni i ateb unrhyw gwestiynau, 
ac i gytuno ar ddyddiadau cyfnewid a 
chwblhau ar gyfer yr eiddo.



Wrth brynu eiddo drwy’r cynllun bydd yn 
rhaid i chi dalu’r costau sy’n arferol wrth 
brynu eiddo ar y farchnad agored. Mae hyn 
yn cynnwys costau prisio, costau morgais 
ac arolwg, costau cyfreithiwr a chofrestrfa 
tir, costau chwiliad a threth trafodiadau tir 
(neu dreth stamp). Ni fydd eiddo sydd werth 
llai na £180,000 yn ddarostyngedig i dreth 
trafodiadau tir.

Faint fydd y  
broses yn ei gostio?

Blaendal

Gallwch dalu blaendal o rhwng 5% a 15% ar 
gyfer yr eiddo PCI; mae hyn ar gyfer eich ecwiti 
chi o 70%. Er enghraifft, ar eiddo sydd werth 
£127,400, byddai blaendal o 5% yn dod i £6,370. 

 
Costau prynu

Dyma rai o’r costau sy’n rhan o’r broses 
prynu tŷ:

• Cyfanswm ffioedd cyfreithiwr: tua £900
•  Prisiad eiddo gan y cwmni morgais: tua £250

 
Costau rheolaidd

Byddwch chi hefyd yn gyfrifol am gostau 
rheolaidd fel:

• Taliadau morgais misol

• Taliadau treth cyngor 

• Biliau cyfleustodau

• Cynnal, cadw ac atgyweirio’r eiddo

• Yswiriant adeiladau a chynnwys 

• Fel perchennog cartref, ni fydd gennych 
hawl i dderbyn budd-dal tai. Cyfrifoldeb y 
prynwr yw ystyried yr holl gostau posib sy’n 
ymwneud â bod yn berchen ar eiddo.



Ar ôl symud    
               mewn

Rydych chi nawr 
yn berchen ar 
eich cartref yn 
swyddogol. Beth 
sy’n digwydd nesaf?  

Ôl-ofal

Mae gan bob cynllun gyfnod penodol gwahanol tra 
bydd y datblygwr yn eich helpu wedi i chi brynu’r 
eiddo. Byddan nhw’n deilio gydag unrhyw broblemau 
y byddwch chi’n eu cael. Cewch wybod beth yw hyd y 
cyfnod hwn cyn i chi brynu’r eiddo.

 
Atgyweirio & cynnal a chadw

Eich cyfrifoldeb chi yw cynnal, cadw ac atgyweirio’r 
eiddo, ac i dalu unrhyw gostau atgyweirio. 

Newidiadau a gwelliannau 

Os hoffech chi wneud unrhyw newidiadau strwythurol 
i’r eiddo, e.e. adeiladu estyniad, byddwch angen 
caniatâd Newydd gan y bydd y newidiadau yn 
effeithio ar werth yr eiddo ar y farchnad. Cysylltwch 
â’n swyddog cyfreithiol am wybodaeth bellach.

 
Cynyddu eich cyfran yn yr eiddo

Does dim rhwymedigaeth gyfreithiol i brynu ein cyfran 
ecwiti ni o 30%, ond os hoffech wneud hynny gallwch 
gysylltu â’n swyddog cyfreithiol i gael gwybod mwy 
am y broses a sut i fynd ati i brynu’r gyfran ecwiti 
drwy gynyddu’r gyfran berchentyaeth (staircasing).



Gwerthu  
     eich eiddo

Sut i werthu
Os ydych yn penderfynu gwerthu eich eiddo 
mae’n rhaid i chi gysylltu â’ch cyngor a Newydd, 
sydd â hawl i brynu’r eiddo yn ôl. Os ydym yn 
dewis peidio â phrynu’r eiddo yn ôl byddwn yn 
ceisio cael hyd i brynwr. Gosodir amserlenni ar 
gyfer y broses hon yn eich dogfennau cyfreithiol.

Os na cheir hyd i brynwyr addas ar gyfer 
yr eiddo o fewn yr amserlen, gallwch werthu 
eich eiddo heb gyfyngiadau ar y farchnad 
agored. Bydd angen ad-dalu’r gyfran ecwiti a 
ddargadwyd i Newydd pan werthir y tŷ, h.y. 
30% o brisiad cyfredol y farchnad. 



I nodi diddordeb yn ein cynllun 
perchentyaeth cost isel, ac i weld pa 
eiddo sydd ar werth yn eich ardal chi:

E-bost   
homesforsale@newydd.co.uk

Rhif ffôn 
0303 040 1998

Post 
Cymdeithas Tai Newydd, Ty Cadarn 
5 Village Way, Tongwynlais CF15 7NE

Am fwy o wybodaeth, ewch i  
www.newydd.co.uk/cy/ein-cartrefi  

                  @NewyddHousing

Cysylltwch â ni


