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ARWEINIAD I'R HAWL I GAFFAEL 

 
Mae'r Arweiniad hwn yn berthnasol i denantiaid mewn cartrefi perthnasol yng Nghymru yn unig, a Llywodraeth 
Cynulliad Cymru sydd yn ei gyhoeddi. 
 

Beth yw'r Hawl i Gaffael? 

 

Cynllun yw'r Hawl i Gaffael sy'n rhoi'r hawl gyfreithiol i denantiaid cymwys landlordiaid cymdeithasol 

cofrestredig a darparwyr cofrestredig preifat sy'n darparu tai cymdeithasol brynu'r cartref y maent yn ei rentu ar 

y pryd.  

 

Mae'r llyfryn hwn yn esbonio sut y mae'r cynllun yn gweithredu ac yn cynnig rhywfaint o gyngor cyffredinol ichi 

ar gostau perchen ar dŷ. 

 

Cofiwch – arweiniad i'r cynllun yn unig yw'r llyfryn hwn, ac nid yw'n gwneud y tro yn lle cyngor cyfreithiol 

annibynnol.  Bydd eich landlord yn helpu i esbonio'r cynllun ichi.  

 

Pwy sydd â'r Hawl i Gaffael? 

 

Os ydych yn denant i landlord cymdeithasol cofrestredig neu ddarparwr cofrestredig preifat, efallai y bydd modd 

ichi brynu'r cartref yr ydych yn ei rentu ar hyn o bryd. I wneud cais am yr hawl i gaffael a phrynu eich cartref, 

mae angen ichi fod yn denant cymwys ac yn byw mewn eiddo sy'n gymwys ar gyfer y cynllun. Bydd yr 

wybodaeth isod yn eich helpu i benderfynu a ydych yn denant cymwys, a pha eiddo sy'n gymwys ar gyfer y 

cynllun. 

 

Mae gennych yr Hawl i Gaffael os ydych: 

 

 yn denant diogel neu sicr cymwys i gymdeithas tai, cwmni tai neu landlord cymdeithasol cofrestredig arall a 

gofrestrwyd â Llywodraeth Cymru (landlord cymdeithasol cofrestredig) neu a gofrestrwyd ag Asiantaeth 

Cartrefi a Chymunedau (darparwr cofrestredig preifat). Ni all tenantiaid i awdurdodau lleol wneud cais am yr 

Hawl i Gaffael.  

 

 yn byw mewn eiddo a ddarparwyd drwy gymorth Grant Tai Cymdeithasol a roddwyd gan Lywodraeth Cymru 

neu awdurdod lleol ar 1 Ebrill 1997 neu ar ôl y dyddiad hwnnw. Byddai eiddo a drosglwyddwyd o awdurdod 

lleol i'ch landlord ar 1 Ebrill 1997 neu ar ôl y dyddiad hwnnw hefyd yn gymwys i'r cynllun.  Os nad yw eich 

landlord yn berchen ar rydd-ddaliad yr eiddo, rhaid i'r rhydd-ddeiliad hefyd fod yn landlord yn y sector 

cyhoeddus er mwyn i'r eiddo fod yn gymwys. 

 

Yn ogystal â byw mewn eiddo cymwys rhaid ichi fod: 
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 wedi treulio cyfanswm o ddwy flynedd yn denant i landlord yn y sector cyhoeddus (gweler Atodiad A), neu 

mewn llety a ddarparwyd gan y lluoedd arfog, os oeddech yn denant sector cyhoeddus cyn 18 Ionawr 2005; 

 wedi treulio cyfanswm o bum mlynedd yn denant sector cyhoeddus, os oedd eich tenantiaeth gyntaf yn y 

sector cyhoeddus wedi'i chreu ar 18 Ionawr 2005 neu ar ôl y dyddiad hwnnw;  

 yn byw mewn eiddo sy'n dŷ neu fflat hunan-gynwysedig, ac yn unig neu'n brif gartref ichi. 

 

Ni fydd gennych yr Hawl i Gaffael os ydych: 

 

 yn fethdalwr nas rhyddhawyd neu os oes deiseb methdalu wedi'i chyflwyno yn eich erbyn; neu 

 yn destun gorchymyn adennill meddiant a gyflwynwyd gan lys, ar gais eich landlord. 

 

Sut i wneud cais am yr Hawl i Gaffael? 

 

Os ydych yn credu eich bod yn gymwys ar gyfer y cynllun, a hoffech brynu eich cartref, dylech gysylltu â'ch 

landlord i wneud cais am yr Hawl i Gaffael.  Bydd angen ichi lenwi ffurflen gais, sydd ar gael gan eich landlord. 

Wedi ichi ei llenwi, rhaid ichi ei llofnodi a'i dyddio a'i hanfon yn ôl at eich landlord.  Os ydych yn denant ar y cyd, 

rhaid i'r tenant arall/tenantiaid eraill lofnodi'r ffurflen hefyd.  

 

 

Beth fydd yn digwydd ar ôl ichi wneud cais am yr  Hawl i Gaffael? 

 

Bydd eich landlord yn gwirio'r manylion a roddir ar eich ffurflen gais, ac yn cadarnhau a oes gennych yr Hawl i 

Gaffael ai peidio. Os yw'r hawl gennych, bydd eich landlord yn rhoi gwybod ichi bris prynu'r cartref yr ydych yn 

ei rentu ar hyn o bryd. Dylai eich landlord ymateb o fewn pedair i wyth wythnos ar ôl cael eich cais, yn dibynnu 

ar y gwiriadau sydd angen eu gwneud ar yr wybodaeth a ddarparwyd gennych. Dylai gymryd rhwng wyth a 

deuddeg wythnos arall, yn dibynnu ar a ydych yn byw mewn fflat neu dŷ, i'ch landlord roi ichi fanylion am bris yr 

eiddo a swm y disgownt.  

 

Eich hawl i ddisgownt 

  

Mae gan denant sy'n prynu ei gartref o dan yr Hawl i Gaffael yng Nghymru yr hawl i ddisgownt o 25% o'r pris 

prynu, hyd at uchafswm o £8,000.   Os ydych wedi cael disgownt yn y gorffennol i'ch helpu i brynu cartref, gallai 

hwnnw gael ei dynnu allan o'ch disgownt ar gyfer yr Hawl i Gaffael.  

 

Bydd eich landlord yn cyfrifo'r pris prynu trwy brisio'r eiddo ar y farchnad agored (i ganfod beth yw gwerth yr 

eiddo), ac yna'n didynnu eich disgownt.  Dyma enghraifft  o'r modd y cyfrifir y pris: 
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Enghraifft 1 

  

 Mae eich landlord yn cael prisiad ar gyfer eich cartref. Dywedwch fod hynny'n   £80,000 

 Mae eich landlord yn cyfrifo'r disgownt yn ôl 25%, sef     £20,000 

 Ond uchafswm y disgownt sydd ar gael o dan y cynllun yw     £8,000 

 Bydd eich landlord yn tynnu uchafswm y disgownt, sef     £8,000 

      o'r gwerth, sy'n rhoi pris prynu o        £72,000 

 

Eich hawl i apelio yn erbyn y prisiad a roddir gan eich landlord  

 

Gallwch ofyn i'ch landlord drefnu ailbrisio'r eiddo gan y Prisiwr Dosbarth, a fydd yn penderfynu'r pris yn derfynol 

(hyd yn oed os yw'r ailbrisiad yn uwch na phrisiad y landlord). Os ydych am apelio, bydd angen ichi ofyn am 

ailbrisio o fewn tri mis o gael manylion y pris prynu gan eich landlord.  Unwaith y bydd yr eiddo wedi'i ailbrisio, 

bydd eich landlord yn anfon hysbysiad cynnig diwygiedig atoch, a fydd yn nodi'r prisiad newydd a gytunwyd gan 

y Prisiwr Dosbarth.  

 

 

Y mathau o eiddo y gallai eich landlord fod yn berchen arnynt na ellir eu prynu trwy'r Hawl i Gaffael 

 

Nid yw pob eiddo a adeiladwyd neu a brynwyd gydag arian cyhoeddus, neu a drosglwyddwyd gan awdurdod 

lleol, cyn 1 Ebrill 1997 yn gymwys ar gyfer yr Hawl i Gaffael. Mae rhai mathau o eiddo hefyd, a adeiladwyd a 

brynwyd neu a ddarparwyd ar ôl 1 Ebrill 1997 sydd hefyd wedi'u heithrio o'r Hawl i Gaffael.  Rhestrir y prif fathau 

isod: 

 

 eiddo mewn ardaloedd gwledig penodol;  

 eiddo â landlord sy'n gymdeithas dai gydweithredol; 

 eiddo lle nad oes gan y landlord fuddiant cyfreithiol digonol i ganiatáu les hwy nag 21 mlynedd yn achos tŷ, 

neu 50 mlynedd yn achos fflat; 

 llety clwm a ddefnyddir gan y tenant oherwydd ei fod wedi'i gyflogi gan y landlord cymdeithasol cofrestredig 

neu gan landlordiaid cymdeithasol eraill; 

 cartref sy'n un o grŵp o gartrefi a gynlluniwyd gyda nodweddion arbennig i'w rhoi ar osod i bobl ag 

anableddau corfforol pan fo gwasanaethau cymdeithasol neu gyfleusterau arbennig eraill yn cael eu 

darparu; 

 cartref sy'n un o grŵp o gartrefi a roddir ar osod i denantiaid sy'n dioddef neu sydd wedi dioddef o 

anhwylder meddyliol, pan fo gwasanaethau cymdeithasol neu gyfleusterau arbennig eraill yn cael eu 

darparu; 
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 cartref sy'n un o grŵp o gartrefi a roddir ar osod i denantiaid sydd ag anghenion arbennig a gofynion o ran 

cymorth lletya dwys; cartref sy'n un o grŵp o gartrefi sy'n addas yn benodol i bobl hŷn, ac a roddwyd ar osod 

i berson 60 oed neu'n hŷn; 

 eiddo a ddelir ar denantiaeth gan y Goron; 

 eiddo a brisiwyd cyfwerth neu'n is na benthyciad y landlord ar gyfer yr eiddo hwnnw; 

 eiddo yr ydych yn byw ynddo ar hyn o bryd ac y mae eich landlord wedi cyhoeddi ei fwriad i'w ddymchwel o 

fewn  7 mlynedd, neu wedi cyflwyno rhybudd ei fod yn fwriadu ei ddymchwel o fewn 2 flynedd.  

 

Mae'n bosibl bod eiddo arall wedi'i eithrio hefyd, a gall eich landlord ddweud wrthych a yw'ch eiddo yn 

gymwys, wrth ateb eich cais.  

 

Rhannu eich Hawl i Gaffael ag eraill 

 

Os ydych yn denant ar y cyd, byddwch fel rheol yn prynu ar y cyd â'r tenant arall. Gallech hefyd gynnwys hyd at 

dri aelod o'ch teulu, ar yr amod eu bod yn byw gyda chi, ac yn ŵr/gwraig neu'n bartner sifil, neu wedi byw yn 

eich cyfeiriad chi am y 12 mis cyn ichi wneud eich hawliad.  Gall eich landlord ganiatáu ichi gynnwys aelodau 

o'r teulu nad ydynt wedi byw gyda chi am y cyfnod llawn o ddeuddeg mis. 

 

Gwerthu eich eiddo ar ôl prynu trwy'r Hawl i Gaffael 

 

Gallech werthu eich eiddo pa bryd bynnag y byddwch yn dewis, yn yr un modd yn union â pherchnogion tai 

eraill.  Fodd bynnag, os ydych yn gwerthu o fewn pum mlynedd i ddyddiad prynu'r eiddo, dylech ddisgwyl ad-

dalu rhywfaint  o'r disgownt neu gyfanswm y disgownt. 

 

Mae'r modd y caiff yr ad-daliad ei gyfrif yn ystyried unrhyw newid ym mhrisiad yr eiddo ers ichi ei brynu, ynghyd 

â hyd y cyfnod ers ichi ei brynu.  

 

 Os ydych yn ei werthu o fewn blwyddyn, rhaid ad-dalu 100%  

 Os ydych yn ei werthu o fewn 2 flynedd, rhaid ad-dalu 80% 

 Os ydych yn ei werthu o fewn 3 blynedd, rhaid ad-dalu 60% 

 Os ydych yn ei werthu o fewn 4 blynedd, rhaid ad-dalu 40% 

 Os ydych yn ei werthu o fewn 5 mlynedd, rhaid ad-dalu 20% 

 Nid oes angen ad-daliad ar ôl 5 mlynedd lawn 

 

Enghraifft 

Os mai £80,000 yw gwerth eich eiddo yn ôl y prisiad wrth ei brynu, a'ch bod yn derbyn disgownt gwerth £8,000, 

mae'r disgownt hwnnw yn cyfateb i 10% o werth yr eiddo. Os ydych yn penderfynu gwerthu'r eiddo a bod y 

prisiad bryd hynny yn nodi mai £100,000 yw ei werth, ad-daliad y 'disgownt' fydd £100,000 x 10% = £10,000.  
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Os ydych yn gwerthu'r eiddo o fewn tair blynedd i ddyddiad prynu'r eiddo, bydd yn rhaid ichi ad-dalu £10,000 x 

60% = £6,000. 

 

Pe byddech yn penderfynu gwerthu'r eiddo ar unrhyw adeg o fewn 10 mlynedd i ddyddiad prynu'r eiddo, bydd 

gofyn ichi roi'r cynnig cyntaf i'ch cyn-landlord (neu ei asiant enwebedig) ei brynu am ei werth cyfredol ar y 

farchnad. Yr enw ar hyn yw Hawl y Cynnig Cyntaf.  Os nad yw eich cyn-landlord yn dymuno prynu'r eiddo, yna 

gallwch roi'r eiddo ar werth ar y farchnad agored. 

 

ARWEINIAD CAM-WRTH-GAM AR BRYNU EICH CARTREF 

 
Cam 1: gwenud cais am yr Hawl i Gaffael 

 

Eich cam cyntaf yw gofyn i'ch landlord am ffurflen gais Hawl i Gaffael (Ffurflen RTA1).  Bydd angen ichi lenwi'r 

ffurflen a'i dychwelyd i'ch landlord. Mae'n ddogfen bwysig, ac felly dylech gadw copi ohoni i'ch hunan.  

 

Cam 2: ymateb eich landlord 

 

Y cam nesaf yw i'r landlord ymateb, gan roi gwybod ichi a oes gennych yr Hawl i Gaffael ai peidio.  Mae gan 

eich landlord bedair wythnos i ateb os ydych wedi treulio'r cyfnod cymhwyso o bum mlynedd gyda'ch landlord 

presennol, ac mae ganddo wyth wythnos i ateb os ydych wedi treulio rhan o'r cyfnod cymhwyso gyda landlord 

arall. Os bydd eich landlord yn dweud wrthych nad oes gennych yr Hawl i Gaffael ac na allwch brynu eich 

cartref, bydd yn rhoi gwybod y rhesymau ichi hefyd. 

Os yw'r landlord yn dweud wrthych fod gennych yr Hawl i Gaffael, efallai y bydd yn cynnig dewis o brynu eich 

cartref presennol neu eiddo arall o fewn ei stoc sy'n wag. Nid oes rhaid ichi dderbyn y cynnig o eiddo arall, ond 

os gwnewch, y disgownt fydd 25% o werth yr eiddo a brynir (yn amodol ar uchafswm o £8,000). Nid oes rhaid 

i'ch landlord gynnid eiddo arall ichi. Yr eiddo yr ydych yn byw ynddo yn unig y mae gennych yr Hawl i'w Gaffael.  

 

Os yw'r landlord wedi dweud wrthych fod gennych yr Hawl i Gaffael, y cam nesaf fydd iddo anfon hysbysiad 

cynnig atoch (Ffurflen RTA 3), i'ch hysbysu o'r pris y bydd yn rhaid ichi ei dalu, ac o delerau ac amodau'r 

gwerthiant.  Dylai eich landlord anfon hwn atoch o fewn wyth wythnos os yw'ch cartref yn dŷ ac rydych yn 

prynu'r rhydd-ddaliad, neu o fewn 12 wythnos os yw eich cartref yn fflat neu maisonette.  

Bydd yr hysbysiad cynnig yn rhoi'r wybodaeth ganlynol ichi:  

 disgrifiad o'r eiddo gan gynnwys cynllun yn dangos unrhyw dir sydd i'w werthu ynghyd â'ch cartref; 

 y pris gwerthu a sut y'i cyfrifwyd; 

 y gwerth ar yr adeg pan wnaed eich cais; 
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 manylion am unrhyw ddiffygion strwythurol y mae eich landlord yn gwybod amdanynt, ac unrhyw amodau 

eiddo  eraill sy'n berthnasol i brynu'r eiddo; 

 manylion am unrhyw welliannau i'r eiddo a wnaed gennych, nad ydynt wedi'u cynnwys yn y prisiad; 

 eich hawl i ddisgownt, ac os gostyngwyd y disgownt er mwyn cymryd disgownt blaenorol i ystyriaeth, 
manylion y cyfrifiad; 

 amcangyfrifon manwl o unrhyw dâl gwasanaeth a godir; 

 unrhyw amodau a ddylai, ym marn y landlord, gael eu cynnwys yn y trawsgludiad neu'r les.  

 

Gallwch apelio yn erbyn prisiad y landlord o fewn tri mis i dderbyn yr hysbysiad cynnig. Anfonir yr apêl at y 

Prisiwr Dosbarth, a all ailbrisio eich cartref. Bydd yn rhaid ichi dderbyn prisiad y Prisiwr Dosbarth, hyd yn oed 

os yw'n uwch na phrisiad y landlord.  

 

Cam 3: prynu eich eiddo 

Os ydych am fwrw ymlaen â phrynu'r eiddo, rhaid ichi:  

 ddweud wrth eich landlord o fewn 12 wythnos eich bod am fynd ymlaen â phrynu'r eiddo (fel arall, gall eich 

landlord drin eich cais fel un a dynnwyd yn ôl); 

 penodi cynrychiolydd cyfreithiol i weithredu ar eich rhan; 

 trefnu i gynnal arolwg o'r eiddo, os bydd arnoch angen un, a thalu'r costau eich hunan; 

 trefnu morgais, os bydd arnoch angen un, gyda chymdeithas adeiladu neu fanc. 

Pan gewch eich cynnig am forgais, gallwch ddweud wrth eich landlord eich bod yn barod i gymryd y cam nesaf. 

Gall eich cynrychiolydd cyfreithiol wneud hynny ar eich rhan, a hefyd ymdrin ag unrhyw faterion eraill sy'n galw 

am sylw. Os nad oes arnoch angen morgais, dywedwch wrth eich landlord fod gennych ddigon o arian wedi'i 

gynilo i brynu eich cartref.  

 

Cam 4 : cam nesaf eich landlord 

Bydd eich landlord yn cael y manylion am y cynnig ar gyfer y morgais, ac yn rhoi cyfarwyddiadau i'w gyfreithiwr 

i fynd ymlaen â'r gwerthiant. Os bydd arno angen rhagor o wybodaeth gennych, bydd y landlord yn rhoi gwybod 

ichi neu i'ch cynrychiolydd cyfreithiol.  

 

Cam 5 : cwblhau'r broses o brynu 

Wedi i'ch landlord wirio'ch manylion , gall y pryniant fynd yn ei flaen.  Eich cyfreithiwr neu'ch trawsgludydd 

trwyddedig a fydd yn delio â gofynion cyfreithiol y pryniant, a dylai roi gwybod ichi beth fydd yn digwydd.  
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Disgwylir ichi gwblhau'r pryniant o fewn tri mis i dderbyn eich hysbysiad cynnig. Os na chwblhewch o fewn y 

cyfnod hwnnw, gallai eich landlord gyflwyno hysbysiad cyntaf ichi, yn rhoi amser rhesymol (o leiaf 56 diwrnod) 

ichi gwblhau.  Os na fyddwch wedi cwblhau o fewn y cyfnod hwnnw, gallai eich landlord gyflwyno ail hysbysiad 

yn rhoi cyfnod rhesymol pellach (o leiaf 56 diwrnod) ichi gwblhau.  Os na chwblhewch o fewn yr amser a roddir 

yn yr ail hysbysiad, bydd y landlord yn ystyried eich bod wedi tynnu eich cais yn ôl.  

 

Sut i gael cyngor pellach 

Dylai eich landlord allu ateb cwestiynau am y ffordd y mae'r cynllun yn gweithredu. I gael gwybodaeth am 

forgeisi ac yswiriant, dylech geisio cyngor annibynnol eich hunan, yn ogystal â holi banciau, cymdeithasau 

adeiladu a chwmnïau yswiriant am eu cynhyrchion. 

 

COSTAU PRYNU EICH CARTREF EICH HUNAN 
 
 
Yn ogystal â chost prynu eich cartref o dan yr Hawl i Gaffael, mae yna gostau eraill yn codi yn sgil perchen ar 

eich cartref. Dylech feddwl yn ofalus am y rhain cyn penderfynu prynu'r eiddo, neu benderfynu faint yr ydych yn 

dymuno'i dalu. 

Mae'n bwysig eich bod yn meddwl yn ofalus iawn am y costau a'r cyfrifoldebau sy'n ymwneud â phrynu eich 

cartref eich hunan. Bydd angen ichi wneud rhywfaint o gyfrifo gofalus i ganfod faint y gallwch fforddio i'w wario 

ar brynu a chynnal eich cartref. Efallai y byddwch hefyd yn dymuno cysylltu â chanolfan cyngor tai neu ganolfan 

cyngor ar bopeth am gymorth.  

 

Dylech gael cyngor ariannol annibynnol i'ch helpu i benderfynu ai'r opsiwn gorau ichi yw prynu eich cartref.  

Mae'r Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn cynnig gwasanaeth diduedd ac am ddim, a sefydlwyd gan y 

llywodraeth, i helpu pobl i  wneud penderfyniadau deallus ynglŷn â rheoli eu harian. Gallwch gael gwybodaeth 

ddefnyddiol ar eu gwefan, https://www.moneyadviceservice.org.uk/cy, neu gallwch eu ffonio ar 0800 138 0555 

(Cymraeg) neu 0800 138 7777 (Saesneg).   

 

Bydd angen ichi ystyried yr amrywiaeth o gostau sy'n ymwneud â pherchen ar gartref eich hunan hefyd.   Dyma 

restr o rai o'r costau y bydd yn rhaid ichi eu talu: 

 

Y costau cychwynnol wrth brynu 

Costau cynnal arolwg a chostau cyfreithiol 

Chi fydd yn gyfrifol am gost cynnal eich arolwg o'r eiddo ac am y costau cyfreithiol sy'n ymwneud â phrynu'r 

eiddo.  Dylech ddefnyddio cynrychiolydd cyfreithiol (hynny yw, naill ai cyfreithiwr neu drawsgludydd trwyddedig) 

i ymdrin â'r holl fanylion ffurfiol sy'n ymwneud â phrynu eiddo. Bydd angen i'ch landlord wybod enw a chyfeiriad 

tel:+448001387777
tel:+448001380555
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eich cynrychiolydd cyfreithiol cyn gynted ag sy'n bosibl ar ôl ichi benderfynu bwrw ymlaen â phrynu'r eiddo. Os 

nad ydych yn adnabod cyfreithiwr neu drawsgludydd trwyddedig, gall eich cymdeithas adeiladu neu eich banc 

argymell un. Neu, dylai fod gan eich llyfrgell leol restr o'r cyfreithwyr a'r trawsgludwyr trwyddedig yn eich ardal, 

a'r math o waith y byddant yn ymgymryd ag ef.  Mae'n werth gofyn am amcangyfrif o'r gost cyn cytuno i 

ddefnyddio cynrychiolydd cyfreithiol, gan fod eu ffioedd yn amrywio.  

Treth Dir y Dreth Stamp 

Math o dreth yw hon y gallai fod yn rhaid ichi ei thalu os yw pris yr eiddo a brynwch uwchlaw swm penodol. 

Gofynnwch i'ch cynrychiolydd cyfreithiol, eich cymdeithas adeiladu neu'ch banc am gyngor am hyn. 

Cofrestrfa Tir 

Bydd yn rhaid ichi dalu ffi i'r Gofrestrfa Tir, er mwyn cofrestru'ch hunan yn berchennog newydd yr eiddo. 

Gofynnwch i'ch cynrychiolydd cyfreithiol, eich cymdeithas adeiladu neu'ch banc am gyngor ynglŷn â hyn. 

 

 

Costau hir dymor: 

Ad-daliadau morgais 

Oni bai bod gennych yr arian wrth law neu wedi'i gynilo, bydd angen ichi drefnu benthyciad neu forgais, gan 

gymdeithas adeiladu neu fanc fel arfer.  Mae'r swm y bydd arnoch angen ei fenthyca yn dibynnu ar werth yr 

eiddo yr ydych yn dymuno ei brynu, llai'r disgownt a dderbyniwch, llai unrhyw arian neu gynilion y gallwch eu 

rhoi tuag at brynu'r eiddo. Bydd yr uchafswm y gallwch ei fenthyca yn dibynnu ar eich incwm.  

Dylech ofyn i'ch cymdeithas adeiladu neu'ch banc faint y gallwch ei fenthyca a faint fydd costau'r morgais. Mae 

nifer o wahanol fathau o forgeisi ar gael, a dylech gael cyngor ariannol annibynnol eich hunan, cyn penderfynu 

ar ba fath o forgais yw'r gorau i chi.  

Cofiwch y gall cyfraddau llog morgais godi a disgyn, ac y bydd hynny'n gallu effeithio ar swm eich ad-daliadau 

morgais misol. Os na fyddwch yn parhau i wneud ad-daliadau, gallech golli eich cartref.   Gofynnwch i'ch 

cymdeithas adeiladu neu'ch banc am gyngor ynglŷn â'ch gallu i fforddio prynu eich cartref eich hunan.  

Yswiriant 

Bydd yn rhaid ichi yswirio eich cartref i'ch diogelu rhag costau atgyweirio ac ailadeiladu pe digwyddiai tân, 

gorlifiad neu drychineb arall. Efallai y byddwch hefyd yn dymuno yswirio cynnwys eich cartref rhag lladrad a 

difrod, ac yn dymuno prynu polisi yswiriant morgais, rhag diswyddo, salwch neu ddamwain i'r prif ddarparwr 

incwm. Gallai fod yn ddefnyddiol hefyd i gael polisi yswiriant bywyd. Golyga hynny, pe bai prif enillydd y teulu 

yn marw cyn ad-dalu'r morgais yn llawn, y byddai'r teulu'n gallu talu'r gweddill. Dylech geisio cyngor proffesiynol 

gan ymgynghorydd ariannol annibynnol neu gan ganolfan cynghori defnyddwyr.  
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Taliadau am wasanaethau 

Os ydych yn prynu fflat neu maisonette fel lesddeiliad, bydd yn rhaid ichi dalu tâl gwasanaethau i'ch landlord.  

Taliadau yw'r rhain ar gyfer atgyweirio, cynnal a chadw, gwaith adeiladu sylweddol megis ail-doi, a 

gwasanaethau a ddarperir i gynnal y mannau cymunedol a a rennir gyda phreswylwyr eraill, a chostau rheoli. 

Gall y costau hynny fod yn sylweddol, yn enwedig mewn bloc mawr o fflatiau. Mae'n bwysig eich bod yn 

astudio'r hysbysiad cynnig yn ofalus, gan y bydd hwnnw'n rhoi gwybod pa gostau y mae'n debygol y gofynnir 

ichi eu talu. 

Atgyweirio 

Pa un ai fflat neu dŷ y byddwch yn ei brynu, bydd angen ichi ystyried y costau atgyweirio tebygol y bydd yn 

rhaid ichi eu talu. Er enghraifft, os byddwch yn prynu fflat, bydd gofyn ichi dalu tâl gwasanaeth a chyfran o'r 

costau atgyweirio a nodir gan eich landlord.  Bydd yn rhaid ichi dalu hefyd am atgyweiriadau sydd eu hangen yn 

y fflat. Os byddwch yn prynu tŷ, chi fydd yn gyfrifol am yr holl gostau cynnal a chadw hefyd. 

Taliadau dŵr a'r dreth gyngor 

Bydd yn rhaid ichi dalu taliadau dŵr a'r dreth gyngor ar gyfer eich eiddo.  
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Atodiad A 

Cyrff cyhoeddus a dderbynnir i ddibenion bod yn gymwys a chael disgownt  

 
Landlordiaid yn y sector cyhoeddus yng Nghymru  

Awdurdodau Lleol  

Landlord cymdeithasol cofrestredig (ond nid cymdeithasau tai cydweithredol) 

Darparwr cofrestredig nid-er-elw o dai cymdeithasol (ond nid cymdeithasau tai cydweithredol) 

Cyfoeth Naturiol Cymru  

Gweinidogion Cymru (o dan rai amgylchiadau penodol)  

Cynulliad Cenedlaethol Cymru (o dan rai amgylchiadau)  

Llyfrgell Genedlaethol Cymru  

Amgueddfa Genedlaethol Cymru  

Cyngor Chwaraeon Cymru  

 

 

Yn Lloegr  

Cynghorau Cymuned  

Awdurdodau lleol  

Corfforaethau trefi newydd  

Cynghorau Plwyf  

Corfforaethau Datblygu Trefol  

Ymddiriedolaethau Gweithredu Tai  

Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (ond nid cymdeithasau tai cydweithredol)  

Darparwr cofrestredig nid-er-elw o dai cymdeithasol (ond nid cymdeithasau tai cydweithredol)  

Adrannau'r Llywodraeth  

Gweinidogion y Goron  

Ysgrifennydd Gwladol (o dan rai amgylchiadau)  

Byrddau trydan ardal  

Awdurdodau tân ac achub  

Byrddau draenio mewnol  

Yr Awdurdod Hedfan Sifil  

Yr Awdurdod Glo  

Y Cyngor Trydan  

Cyngor Chwaraeon Lloegr  

Asiantaeth yr Amgylchedd  

Comisiwn Adeiladau Hanesyddol a Henebion Lloegr  

Bwrdd Cynllunio Arbennig Ardal y Llynnoedd  

Cyngor Ymchwil Feddygol Awdurdod Parc Rhanbarthol Lee Valley  

Y Cwmni Bysiau Cenedlaethol  

Natural England (o dan rai amgylchiadau)  

Cyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol  

Cyd-bwyllgor Cynllunio Parc Peak  
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Swyddfa'r Post  

Cyngor Ymchwil Gwyddoniaeth a Pheirianneg  

Y Cyngor Chwaraeon  

Trafnidiaeth Llundain  

Tŷ'r Drindod (o dan rai amgylchiadau)  

Awdurdod Ynni Atomig y Deyrnas Unedig  

Ymddiriedolaethau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol ac ymddiriedolaethau sefydledig Cyngor 

Chwaraeon y Deyrnas Unedig  

Gweithrediaethau Trafnidiaeth i Deithwyr  

Awdurdodau'r Heddlu  

Awdurdodau Dŵr  

Sefydliad Tir Glas a Chynhyrchu Bwyd y Cyngor Ymchwil Amaethyddiaeth a Bwyd  

Y Cyngor Ymchwil Amaethyddiaeth a Bwyd  

Awdurdod Meysydd Awyr Prydain  

Y Gorfforaeth Ddarlledu Brydeinig (BBC)  

Corfforaeth Glo Prydain  

Corfforaeth Nwy Prydain  

Bwrdd Rheilffyrdd Prydain  

Corfforaeth Dur Prydain  

Bwrdd Dyfrffyrdd Prydain  

Y Bwrdd Canolog Cynhyrchu Trydan  

Comisiynwyr Eglwysig  

Corfforaeth Datblygu Maerol  

Comisiwn y Trefi Newydd  

Rheoleiddiwr Tai Cymdeithasol  

Darparwr cofrestredig nid-er-elw o dai cymdeithasol nad yw'n gymdeithas dai gydweithredol 

Asiantaeth Cartrefi a Chymunedau (o dan rai amgylchiadau)  

Awdurdod Llundain Fwyaf (o dan rai amgylchiadau penodol)  

Glandŵr Cymru  

 

Yn yr Alban  

Cynghorau  

Corfforaethau datblygu  

Cymdeithasau Tai (o dan rai amgylchiadau)  

Awdurdodau Dŵr  

Comisiynwyr Goleudai Gogleddol  

Menter Ucheldiroedd ac Ynysoedd yr Alban  

Bwrdd Trydan Dŵr Gogledd yr Alban  

Cartrefi'r Alban  

Treftadaeth Naturiol yr Alban  

Cyngor Chwaraeon yr Alban  

Bwrdd Trydan De'r Alban  

Yng Ngogledd Iwerddon  

Cynghorau Dosbarth  
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Byrddau Addysg a Llyfrgelloedd  

Cymdeithasau Tai Cofrestredig  

Awdurdod Tân Gogledd Iwerddon  

Gwasanaeth Trydan Gogledd Iwerddon  

Gweithrediaeth Dai Gogledd Iwerddon  

Bwrdd Heddlu Gogledd Iwerddon  

Cwmni Daliannol Trafnidiaeth Gogledd Iwerddon  

Cyngor Chwaraeon Gogledd Iwerddon  

O ran cytundebau ar gyfer tai cydweithredol yng Nghymru ac yn Lloegr: awdurdod tai lleol, 

corfforaeth trefi newydd, neu Fwrdd Datblygu Cymru Wledig. Yn yr Alban: awdurdod tai lleol. Ac 

unrhyw ragflaenydd i'r landlordiaid hyn.
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Manylion Cyswllt 
 
Llywodraeth Cymru 
Tîm Cyllido Tai 
Yr Is-adran Cartrefi a Lleoedd  
Rhyd-y-car 
Merthyr Tudful 
CF48 1UZ 
 
Ffôn: 0300 060 3300 
 
E-bost: Socialhousinggrantprogramme@wales.gsi.gov.uk 


