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Beth yw Cymorth i Brynu – Cymru?

Mae’r canllaw hwn yn rhoi trosolwg 
o’r cynnyrch. Os hoffech gael mwy o 
wybodaeth, neu os hoffech wneud 
cais, cysylltwch â HtBW (gweler 
tudalen 24).

Gellir adfeddiannu’ch cartref os 
nad ydych yn parhau i ad–dalu’r 
morgais neu unrhyw ddyled arall a 
sicrhawyd arno.

Dylech gadarnhau bod y morgeisi 
hyn yn diwallu’ch anghenion os 
ydych am symud neu werthu’ch 
cartref neu os ydych am i’ch teulu 
ei etifeddu. Os bydd gennych 
unrhyw amheuon, ceisiwch gyngor 
annibynnol.

Menter yw Cymorth i Brynu – 
Cymru sy’n cynnig rhoi benthyg 
ecwiti a rennir i brynwyr cartrefi 
drwy Help to Buy (Wales) Limited 
(HtBW) gyda Llywodraeth Cymru 
yn darparu’r arian.
Mae cynllun Cymorth i Brynu – Cymru yn 
sicrhau bod eiddo newydd ar gael i bawb 
(nid dim ond prynwyr tro cyntaf) sydd am 
brynu cartref newydd, ond sy’n wynebu 
anawsterau i wneud hynny – er enghraifft 
o ganlyniad i’r gofyniad i roi blaendal – 
ond y gellid disgwyl iddynt fel arall ad-dalu 
morgais. Mae cymorth o hyd at uchafswm 
o 20% o’r pris prynu ar gael i’r prynwr drwy 
fenthyciad ecwiti a rennir. Fe’i ariennir gan 
HtBW. Mae’n ofynnol i brynwyr roi blaendal 
o 5%* o’r pris prynu o leiaf.
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Gwybodaeth bwysig

Rhaid i brynwyr sy’n defnyddio’r cynllun hwn roi gwarant ar ffurf ail arwystl 
cyfreithiol ar y cartref newydd y mae HtBW wedi’i helpu i brynu. 

Faint o gredyd Y mwyaf y cewch ei fenthyg gan HtBW o dan 
y cynllun hwn yw £60,000. Nid oes isafswm.

Blaendal a rhagdaliad Rhaid i brynwyr dalu blaendal o 5%* fan leiaf 
o bris prynu’r cartref a brynir o dan y cynllun.

Nifer, maint ac amlder 
ad‑daliadau

Ar ôl pum mlynedd, bydd gofyn i chi dalu 
llog o 1.75% o werth eich benthyciad ecwiti a 
rennir adeg prynu eich eiddo. Bydd hwnnw’n 
cynyddu bob blwyddyn wedi hynny yn unol 
ag unrhyw gynnydd (os o gwbl) yn y Mynegai 
Prisiau Manwerthu (RPI) plws 1%. Cewch 
fwy o fanylion ar dudalen 15. Bydd gofyn 
ad‑dalu’r benthyciad ei hun ar ôl 25 mlynedd 
neu cyn hynny os ydych yn gwerthu’r eiddo 
neu o dan rai amgylchiadau eraill. 

Taliadau a ffioedd eraill Rhaid i chi dalu ffi reoli o £1 y mis o 
ddechrau’r benthyciad tan y byddwch 
wedi’i dalu.

Cyfanswm i’w dalu Y cyfan sy’n rhaid i chi ei dalu yw’r gyfran 
o werth eich eiddo ar y farchnad y talwyd 
amdano gan y benthyciad hwn, ynghyd â’r 
llog a’r costau. 

Bydd y swm y bydd gofyn i chi ei ad‑dalu 
o dan gytundeb y benthyciad yn dibynnu 
ar werth eich cartref ar y farchnad pan 
fyddwch  yn ad‑dalu’r bemthyciad ecwiti a 
rennir a’r  gyfradd chwyddiant yn y cyfamser. 
Gweler enghraifft ar dudalen 17 gyda’r APR 
cyfatebol.
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Gyda Cymorth i Brynu – Cymru, mae’r prynwr 
(‘chi’) yn prynu cartref newydd ar ddatblygiad 
adeiladu newydd gyda chymorth HtBW ar 
ffurf benthyciad ecwiti a rennir.

Mae’n rhaid i chi drefnu morgais cyntaf 
(gyda sefydliad benthyca cymwys e.e. banc 
neu gymdeithas adeiladu) a rhaid i hwnnw 
fod yn forgais ad–dalu. Mae’n rhaid i’r 
morgais ynghyd â chyfraniad arian parod 
gennych chi o o leiaf 5%* o’r pris prynu, 
gyfateb i o leiaf 80% o’r pris prynu llawn. 
Pris prynu llawn uchaf unrhyw eiddo cymwys 
fydd £300,000.

Bydd HtBW yn rhoi benthyciad ecwiti a rennir 
i ariannu’r gweddill sydd ei angen i dalu pris 
prynu llawn eich cartref, hyd at uchafswm o 
20% o’r pris prynu llawn.

Mae’n rhaid i’r benthyciad ecwiti a rennir 
gael ei ad–dalu ar ôl 25 mlynedd neu’n gynt 
os ydych yn gwerthu’ch cartref neu o dan 
rai amgylchiadau eraill. (Gweler “C. Pryd 
bydd yn rhaid i mi ad-dalu’r benthyciad?” – 
tudalen 22.) 

Mae’n rhaid i chi ad–dalu’r un ganran o elw’r 
gwerthiant i HtBW â’r benthyciad ecwiti 
cychwynnol (h.y. os cawsoch fenthyciad 
ecwiti am 20% o bris prynu’ch cartref, mae’n 
rhaid i chi ad-dalu 20% o elw’r gwerthiant).

Nid oes llog i’w dalu ar y benthyciad ecwiti 
a rennir am y pum mlynedd gyntaf. Ar ôl 
hynny, byddwch yn talu llog o 1.75%, a fydd 
yn cynyddu bob blwyddyn yn ôl y cynnydd 
(os o gwbl) yn y Mynegai Prisiau Manwerthu 
ynghyd ag 1%. Hefyd, byddwch yn talu 
ffi reoli fisol fach o £1 y mis  trwy ddebyd 
uniongyrchol o’r dyddiad y mae’r benthyciad 
ecwiti yn cychwyn nes ei fod yn cael ei 
ad-dalu.

Bydd HtBW yn asesu ac yn cymeradwyo’r 
eiddo a brynir o dan Cymorth i Brynu – 
Cymru, a bydd angen cael ei gymeradwyaeth 
cyn i chi fwrw ymlaen â’r broses brynu.

Nodir manylion pellach ynglŷ n â’r holl 
bwyntiau hyn a’r broses brynu yn y 
canllaw hwn.

Sut mae’n gweithio?
Mae Cymorth i Brynu – Cymru yn galluogi 
prynwyr i brynu eiddo newydd, wedi’i 
ariannu gan flaendal y prynwr, a morgais 
ad-dalu ynghyd â benthyciad ecwiti a rennir 
gan HtBW.

Mae hyn yn eich galluogi i drefnu morgais ac 
rydych yn gwneud ad–daliadau yn y ffordd 
arferol. Mae benthyciwr eich morgais yn 
debygol o ofyn i chi gyfrannu blaendal o 
5%* o leiaf o’r pris prynu llawn, ac mae hyn 
yn ofyniad gan HtBW hefyd, ac mae’n rhaid 
i’ch morgais a’ch blaendal gyda’i gilydd gyfrif 
am o leiaf 80% o gyfanswm y pris prynu. 
Caiff gweddill y pris prynu ei dalu drwy 
fenthyciad ecwiti a rennir HtBW. Mae’n rhaid 
i’ch morgais cyntaf fod yn forgais ad–dalu 
(hynny yw, rhaid talu’r cyfalaf a’r llog 
dros gyfnod y morgais sydd i’w ad-dalu). 
Ni chaniateir i chi brynu eiddo o dan Cymorth 
i Brynu – Cymru gyda morgais cyntaf llog 
yn unig.

O ganlyniad i roi’r cymorth hwn, bydd 
gan HtBW hawl i gyfran o elw gwerthiant 
yn y dyfodol sy’n gyfwerth â chanran y 
cyfraniad yr oedd ei angen i’ch helpu i 
brynu’ch eiddo. Dangosir enghreifftiau 
o hyn isod.

Golwg Gyffredinol ar Cymorth i Brynu  
– Cymru
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Am y pum mlynedd gyntaf o fod yn berchen 
ar gartref o dan HtBW ni fydd llog i’w  
ad–dalu ar y swm y mae HtBW wedi’i 
gyfrannu tuag at eich pryniant. Ond caiff ffi 
reoli o £1 y mis ei chasglu o’r dyddiad y mae’r 
benthyciad ecwiti a rennir yn cychwyn (a delir 
drwy ddebyd uniongyrchol) nes ei fod yn cael 
ei ad–dalu.

Ar ôl pum mlynedd, bydd yn rhaid i chi dalu 
llog ar y benthyciad ecwiti a rennir (a gesglir 
gan HtBW) ar gyfradd o 1.75% y flwyddyn 
ar y swm sy’n weddill o’r benthyciad ecwiti. 
Bydd y llog yn cynyddu yn unol â’r cynnydd 
canrannol blynyddol yn yr RPI plws 1% 
ar 1 Ebrill ar ôl pumed pen-blwydd rhoi’r 
benthyciad ecwiti a rennir a phob 1 Ebrill 
wedi hynny. Fodd bynnag, os byddwch wedi 
cael y benthyciad ecwiti a rennir rhwng 
1 Ionawr a 31 Mawrth yn gynwysedig, bydd y 
cynnydd cyntaf yn y llog yn digwydd ar yr ail 
1 Ebrill ar ôl y pumed pen-blwydd. 

Pan fyddwch yn gwerthu’r cartref a 
brynwyd gennych o dan Cymorth i 
Brynu – Cymru (oni bai eich bod wedi 
dewis ad–dalu’ch benthyciad ecwiti a 

rennir yn gynt), bydd yn rhaid i chi  
ad–dalu’r cymorth a roddwyd o dan 
Cymorth i Brynu – Cymru o gyfran 
yr arian a gawsoch am ei werthu. 
Felly, os yw HtBW wedi rhoi cyfraniad o 
20% i’ch helpu i brynu eiddo, bydd yn 
rhaid i chi ad–dalu 20% o gyfanswm 
gwerth yr eiddo ar y farchnad pan gaiff 
ei werthu. Trowch at dudalen 12 i weld 
beth fydd yn digwydd os bydd gwerth 
eich eiddo ar y farchnad yn cwympo.

Ar ôl prynu eiddo, gallwch ddewis ad–dalu 
benthyciad ecwiti a rennir HtBW fesul rhan 
(a elwir yn ‘staircasing’ yn Saesneg) neu ei 
ad–dalu’n llawn unrhyw bryd am ei werth ar 
y farchnad ar y pryd. Yr ad–daliad gwirfoddol 
lleiaf yw 10% o werth yr eiddo ar y farchnad 
ar adeg ad–dalu. Cewch fwy o wybodaeth 
am ad-dalu fesul cyfran ar dudalen 13.

Mae hawl HtBW i gyfran o’r gwerthiant yn 
y dyfodol wedi’i sicrhau drwy ail arwystl ar 
eich cartref. Gwneir hyn yn yr un ffordd ag y 
bydd benthyciwr eich morgais yn sicrhau ei 
fenthyciad drwy arwystl cyntaf ar eich cartref. 
Dengys y tabl isod sut mae’n gweithio.

Enghraifft o berchenogaeth cartref Cymorth i Brynu – Cymru £ %

Pris y cartref newydd ar y farchnad agored £200,000 100
Morgais y prynwr Cymorth i Brynu – Cymru am 75% £150,000 75
Mae’r prynwr Cymorth i Brynu – Cymru yn talu blaendal o 5% £10,000 5
Cyfanswm cyfraniad y prynwr Cymorth i Brynu – Cymru £160,000 80

Benthyciad ecwiti a rennir o 20% gan HtBW £40,000 20

Yn yr enghraifft hon, mae prynwr Cymorth 
i Brynu – Cymru wedi prynu cartref gwerth 
£200,000 gyda blaendal o £10,000 a morgais 
ad–dalu o £150,000. Mae HtBW wedi 
cyfrannu benthyciad ecwiti a rennir gwerth 
cyfanswm o £40,000 neu 20% o gyfanswm 
y pris prynu.

Yn yr enghraifft hon, pan gaiff y cartref 
ei werthu, bydd gan HtBW hawl i 20% 
o gyfanswm y pris gwerthu.

Bydd y swm sy’n ddyledus i HtBW yn llai os 
ydych wedi ad–dalu rhan o’ch benthyciad fel 
ag a ddisgrifir uchod. 
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Pwy sy’n cael cymryd rhan yn 
y cynllun?
Mae’r cynllun yn agored i bob prynwr sydd 
am brynu eiddo newydd ac sy’n bodloni’r 
amodau a ddisgrifir yn y Canllaw hwn.

Mae’n rhaid i brynwyr Cymorth i Brynu – 
Cymru allu ariannu hyd at 80% o’r eiddo a 
ddewiswyd ganddynt drwy gyfuniad o forgais 
ad–dalu confensiynol, a blaendal o 5%* o 
leiaf o’r pris prynu. Ni chaniateir morgeisi llog 
yn unig ym menter Cymorth i Brynu – Cymru.

Mae’n rhaid i brynwyr drefnu morgais 
ad–dalu cyntaf gyda darparwr benthyciad 
cymwys. Pris prynu uchaf eiddo cymwys o 
dan y cynllun yw £300,000.

Bydd HtBW yn asesu cais gan ddarpar brynwr 
(gweler isod) o dan gynllun Cymorth i Brynu – 
Cymru er mwyn sicrhau ei fod mewn sefyllfa 
i fforddio morgais confensiynol ar gyfer yr 
eiddo y mae’n bwriadu ei brynu. Mae hyn 
yn diogelu buddsoddiad trethdalwyr mewn 
cartref a brynir o dan gynllun Cymorth i  
Brynu – Cymru.

Mae’n rhaid bod gennych flaendal o 5%* 
o leiaf. Mae’n annhebygol iawn y bydd 
darparwr eich benthyciad yn caniatáu i chi 
fwrw ymlaen heb flaendal ac ni chewch 
ystyried prynu eiddo o dan Cymorth i 
Brynu – Cymru oni bai bod gennych flaendal 
o 5%*.

Mae’n rhaid mai eich unig breswylfa 
yw’r eiddo a brynir. Nid yw Cymorth 
i Brynu – Cymru ar gael i helpu 
buddsoddwyr “prynu i osod” na’r rhai 
a fydd yn berchen ar eiddo arall ar ôl 
cwblhau prynu eiddo o dan Cymorth i 
Brynu – Cymru.

Ni chewch osod eich cartref presennol ar 
rent a phrynu ail gartref drwy Cymorth i 
Brynu – Cymru.

Bydd ymgeiswyr sy’n gwneud ceisiadau 
twyllodrus am gymorth Cymorth i Brynu – 
Cymru yn agored i erlyniad troseddol.

Os gwneir cais twyllodrus bydd yn rhaid 
bob amser ad–dalu’r benthyciad ecwiti a 
rennir ar unwaith.
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Beth mae How to Buy (Wales) Ltd 
(HtBW) yn ei wneud?
Is–gwmni Gweinidogion Cymru yw HtBW 
ac mae’n gweinyddu Cymorth i Brynu – 
Cymru. Mae HtBW yn rhoi gwybodaeth 
i ddarpar brynwyr am y fenter (megis 
gwybodaeth am adeiladwyr cofrestredig 
a lleoliadau eiddo cymwys), yn cynnal 
gwiriadau fforddiadawyedd a chymhwysedd 
ar ymgeiswyr ac yn casglu’r holl daliadau 
(llog ac ad–daliadau) sy’n ddyledus.

Bydd hefyd yn eich tywys drwy’r broses o 
brynu’ch cartref o dan Cymorth i Brynu 
– Cymru ac yn rhoi cymeradwyaeth i’ch 
cyfreithiwr a’r adeiladwr tai brynu’r cartref 
drwy gynllun Cymorth i Brynu – Cymru.

Wrth roi’r benthyciad ecwiti a rennir, rôl 
HtBW yw:

•  cadw gwybodaeth am gynllun Cymorth 
i Brynu – Cymru i ddarpar brynwyr,

• asesu fforddiadwyedd a chymhwysedd, a

•  rhoi cymeradwyaeth i gyfreithiwr/
trawsgludydd o dan Cymorth i Brynu – 
Cymru brynu eiddo.

Ar ôl i gartref newydd gael ei brynu o dan 
Cymorth i Brynu – Cymru, bydd HtBW yn 
cynnig un pwynt cyswllt er mwyn gwneud 
y  canlynol:

•  gweinyddu’r broses o dalu ffioedd 
gan brynwyr. Caiff ffi reoli fisol o £1 ei 
chodi a’i chasglu bob mis drwy ddebyd 
uniongyrchol o’r cyntaf o’r mis yn dilyn 
y dyddiad y caiff morgais y benthyciad 
ecwiti ei lofnodi nes bod y morgais wedi’i 
ad-dalu. Yna bydd HtBW yn casglu llog ar 
fenthyciadau ecwiti a rennir HtBW ar ôl 
pum mlynedd o berchenogaeth;

•  sicrhau ad-daliadau benthyciadau ecwiti a 
rennir pan fydd perchenogion yn gwerthu 
eu heiddo, yn symud i dŷ arall neu’n  
ad-dalu rhannau o’r benthyciadau 
ecwiti, ac 

•  rhoi cyngor ar achosion eithriadol sy’n 
ymwneud ag is-osod eiddo, ailforgeisio a 
cheisiadau am fenthyciadau ychwanegol 
ac yn eu cymeradwyo.

Ble mae cartrefi Cymorth i Brynu 
– Cymru ar gael?
Mae cartrefi Cymorth i Brynu – Cymru ar 
gael gan adeiladwyr tai sydd wedi’u cofrestru 
gyda’r cynllun. Bydd adeiladwyr cofrestredig 
yn nodi’n glir yn eu deunydd hysbysebu os 
oes cartrefi Cymorth i Brynu – Cymru ar gael 
ar eu safleoedd datblygu.

Diweddarwyd Medi 2016
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Pedwar cam y broses o brynu 
cartref o dan Cymorth i Brynu 
– Cymru

Cam 1: Gwneud cais
•   Dylech gysylltu ag adeiladwyr tai, ymweld 

â safleoedd adeiladwyr tai cofrestredig 
a nodi’r eiddo yr hoffech ei brynu o dan 
Cymorth i Brynu – Cymru.

•  Rydym yn eich argymell i weld Cynghorydd 
Ariannol cymeradwy er mwyn cael 
cadarnhad o’ch statws ariannol.  

•  Mae’n rhaid i chi sicrhau bod gennych arian 
i dalu’r canlynol:

 – ffi gadw os bydd angen;
 –  blaendal o 5%* o leiaf o’r pris prynu ar 

adeg cyfnewid contract; a
 –  ffioedd eraill ar adeg cwblhau prynu’r 

eiddo (e.e. y dreth stamp, ffioedd 
cyfreithiol).

•  Dylech gwblhau “Ffurflen Wybodaeth am 
yr Eiddo” Cymorth i Brynu – Cymru (sydd ar 
gael gan y datblygwr neu ar wefan HtBW). 
Mae’n rhaid i chi ei chwblhau drwy lenwi 
manylion yr eiddo rydych yn bwriadu ei 
brynu, eich prif forgais arfaethedig, blaendal 
ac incwm eich aelwyd.  

•  Mae’n rhaid i chi drefnu i gadw’r cartref. 
Fel arfer bydd disgwyl i chi dalu ffi gadw i’r 
adeiladwr tai.

•  Bydd yn rhaid i chi anfon y Ffurflen 
Wybodaeth am yr Eiddo ynghyd â chopi 
o ffurflen gadw’r adeiladwr a chopïau o’ch 
slipiau talu sy’n dangos eich cyflog am y tri 
mis diwethaf, i HtBW.

Cam 2: Awdurdod i Weithredu
•  Bydd HtBW yn cadarnhau eich bod yn 

gallu fforddio’ch prif forgais ac yn sicrhau 
eich bod wedi llofnodi’r datganiad mai 

eich unig breswylfa fydd y cartref a brynir 
o dan Cymorth i Brynu – Cymru. Gwneir 
hyn i ddiogelu buddsoddiad trethdalwyr ym 
menthyciad ecwiti a rennir HtBW.

•  Os yw’n fforddiadwy, byddwch yn cael 
“Awdurdod i Weithredu” gan HtBW o fewn 
pedwar diwrnod gwaith ar ôl i’r HtBW 
dderbyn eich Ffurflen Gwybodaeth am Eiddo 
wedi’i chwblhau’n llawn ynghyd â’r ffurflen 
gadw a chopïau o’ch slipiau talu sy’n dangos 
eich cyflog am y tri mis diwethaf. Efallai y 
bydd oedi os na fyddwch yn cwblhau’ch 
Ffurflen Wybodaeth am yr Eiddo yn llawn.

•  Rydych yn cyfarwyddo cyfreithiwr/
trawsgludydd i weithredu ar eich rhan ac 
yn dweud wrth eich cynghorydd ariannol 
cymeradwy er mwyn i chi allu cyflwyno cais 
llawn am forgais.

•  Ynghyd â’r ‘Awdurdod i Weithredu’ bydd 
cyfarwyddiadau i chi a’ch cyfreithiwr/
trawsgludydd. Bydd y pecyn hwn yn cynnwys 
dogfennau cyfreithiol y bydd eich cyfreithiwr/
trawsgludydd yn eu hesbonio i chi.

Cam 3: Cynnig morgais a 
chyfnewid contractau.
•  Bydd eich cyfreithiwr/trawsgludydd yn eich 

cynghori ac yn sicrhau eich bod yn llofnodi’r 
contract gwerthu a benthyciad ecwiti a 
rennir HtBW.

•  Bydd eich cyfreithiwr/trawsgludydd yn 
esbonio goblygiadau cyfreithiol y benthyciad 
ecwiti a rennir, y ffaith bod yn rhaid mai eich 
unig breswylfa yw’r cartref a brynwyd o dan 
Cymorth i Brynu – Cymru a’r hyn a fydd yn 
digwydd os cyflwynir cais twyllodrus (gweler 
isod). Bydd eich cyfreithiwr/trawsgludydd 
yn cadarnhau bod y morgais a gynigir i chi, 
pris yr eiddo a’r arian sydd ar gael yn gyson 
â’r Awdurdod i Weithredu ac yn gofyn i 
HtBW am ganiatâd i gyfnewid contractau.

Sut mae prynu cartref o dan Cymorth 
i Brynu – Cymru
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•  Bydd HtBW yn rhoi cymeradwyaeth 
i’ch cyfreithiwr/trawsgludydd a chaiff 
contractau eu cyfnewid.

•  Byddwch wedi talu blaendal ac rydych 
bellach wedi cytuno’n gyfreithiol i 
gwblhau prynu’r eiddo erbyn dyddiad y 
cytunwyd arno.

Cam 4: Cwblhau prynu’r eiddo
•  Ar adeg cwblhau, bydd darparwr eich 

benthyciad a HtBW yn rhoi eu harian i’ch 
cyfreithiwr. Unwaith y bydd y broses brynu 
wedi’i chwblhau, chi fydd yn berchen ar yr 
eiddo a chewch symud iddo.

•  Bydd eich cyfreithiwr yn anfon cadarnhad 
o’r gwerthiant i HtBW fydd wedyn yn 
cofrestru’ch manylion.

•  Bydd eich cyfreithiwr yn cofrestru ail 
arwystl ar eich cartref o blaid HtBW, 
gan roi hawl iddo gael cyfran o’r 
gwerthiant yn y dyfodol. Bydd yr arwystl 
yn gyfwerth â chanran y cyfraniad a 
wnaed tuag at y pris prynu. Mae’n rhaid 
i chi ad–dalu canran y cyfraniad pan 
fyddwch yn gwerthu’ch cartref neu o fewn 
25 mlynedd (pa ddyddiad bynnag fo’r 
cynharaf) neu o dan rai amgylchiadau eraill 
(gweler tudalen 11).

Faint o amser mae’r broses yn 
ei gymryd?
Unwaith eich bod wedi dod o hyd i eiddo yr 
hoffech ei brynu, mae angen i chi drefnu i’w 
gadw a chyflwyno ‘Ffurflen Wybodaeth am 
yr Eiddo’ wedi’i chwblhau’n gywir i HtBW.

Bydd HtBW yn ceisio asesu’ch 
fforddiadwyedd ar sail y Ffurflen Wybodaeth 
am yr Eiddo o fewn pedwar diwrnod gwaith 
ac os bydd yn fodion, bydd yn rhoi Awdurdod 
i Weithredu.

Mae ‘Awdurdod i Weithredu’ gan HtBW yn 
ddilys am dri mis – y terfyn amser ar gyfer 
cyfnewid contractau. Fel arfer, bydd y rhan 
fwyaf o adeiladwyr tai am i brynwyr gyfnewid 
contractau o fewn mis ar ôl cadw eiddo.

Chi sy’n gyfrifol am sicrhau’ch morgais a 
phenodi’ch cyfreithiwr/trawsgludydd.

Rhagor o wybodaeth
Dim ond drwy adeiladwyr tai cofrestredig 
sydd wedi llofnodi cytundeb â HtBW i gynnig 
cartrefi i’w gwerthu drwy’r cynllun y bydd 
cartrefi Cymorth i Brynu – Cymru ar gael.

Bydd adeiladwyr cofrestredig yn nodi’n glir 
yn eu deunydd hysbysebu os oes cartrefi 
Cymorth i Brynu – Cymru ar gael ar eu 
safleoedd datblygu.

Gall HtBW hefyd eich helpu i gael mwy o 
wybodaeth am gartrefi Cymorth i Brynu – 
Cymru sydd ar gael yn eich ardal.

 

Mae’n rhaid mai eich unig breswylfa 
yw’r eiddo a brynir. Nid yw Cymorth 
i Brynu – Cymru ar gael i helpu 
buddsoddwyr “prynu i osod” na’r 
rhai a fydd yn berchen ar eiddo arall 
ar ôl cwblhau prynu eiddo o dan 
Cymorth i Brynu – Cymru.
Ni chewch osod eich cartref 
presennol ar rent a phrynu ail gartref 
drwy Cymorth i Brynu – Cymru.
Bydd ymgeiswyr sy’n gwneud 
ceisiadau twyllodrus am gymorth 
Cymorth i Brynu – Cymru yn agored i 
erlyniad troseddol.
Os gwneir cais twyllodrus bydd 
yn rhaid bob amser ad–dalu’r 
benthyciad ecwiti a rennir ar 
unwaith.

Diweddarwyd Medi 2016
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Beth yw isafswm ac uchafswm 
fy nghyfraniad tuag at brynu 
cartref o dan Cymorth i Brynu 
– Cymru?
Bydd yn rhaid i chi wneud cyfraniad o 80% 
o leiaf o’r pris prynu llawn a bydd yn cynnwys 
eich morgais a’ch blaendal arian parod o 
5%* o leiaf o’r pris prynu.

Caiff fforddiadwyedd eich cyfraniad morgais 
ei asesu gan HtBW.

Mae’n rhaid i’ch morgais fod yn forgais 
ad-dalu (hynny yw, rhaid talu’r cyfalaf a’r 
llog dros gyfnod y morgais sydd i’w ad-dalu). 
Ni chaniateir morgeisi llog yn unig.

Er mwyn sicrhau bod yr arian yn cael ei 
ddefnyddio i helpu cynifer o brynwyr â phosibl, 
disgwylir bob amser i brynwyr Cymorth i Brynu 
– Cymru wneud y cyfraniad mwyaf y gallant 
yn rhesymol ei fforddio. Asesir hyn gan HtBW. 
Os gallwch yn rhesymol fforddio mwy na 90% 
o’r pris prynu llawn ni chewch gymorth o dan 
Cymorth i Brynu – Cymru.

Mae’ch morgais wedi’i gynllunio i fod 
yn fforddiadwy o’i gymharu â’ch incwm. 
Bydd HtBW yn sicrhau eich bod yn 
cael y morgais mwyaf posibl o ystyried 
fforddiadwyedd eich ad–daliadau.

Fel arfer, bydd eich morgais yn seiliedig ar 
luoswm o hyd at 4.5 gwaith incwm eich 
aelwyd. Bydd HtBW hefyd yn gweithio yn 
unol â chanllaw er mwyn sicrhau nad yw eich 
costau misol (morgais, taliadau gwasanaeth 
a ffioedd) yn fwy na 45% o’ch incwm 
gwario net (gan gynnwys costau hur-bwrcas 
a chardiau credyd).

Ni chewch ddewis morgais is os yw eich 
lluoswm incwm fforddiadwy yn awgrymu 
eich bod yn gallu ad–dalu morgais mwy, 
a hynny am mai nod y cynllun yw helpu 
prynwyr drwy roi’r cymorth sydd ei angen 

arnynt i brynu cartref newydd (ond nid mwy 
na hynny). Am fod cyfyngiad ar yr adnoddau 
sydd ar gael, mae HtBW yn anelu at helpu 
cynifer o brynwyr â phosibl, ac os caniateir i 
brynwr leihau ei forgais (a chael y benthyciad 
ecwiti a rennir mwyaf posibl) gall hyn atal 
eraill rhag cael benthyciadau o dan y fenter.

Bydd HtBW yn cynnal yr asesiad hwn i 
sicrhau bod cynifer o brynwyr â phosibl yn 
cael elwa ar y cynllun Cymorth i Brynu – 
Cymru. Os bydd HtBW yn cymeradwyo’ch 
cais, nid yw hynny’n golygu bod HtBW 
yn argymell eich bod yn cymryd rhan yn y 
cynllun na’ch bod yn codi’r morgais. Os oes 
angen cyngor ariannol arnoch, er enghraifft 
am gynaliadwyedd y cynllun a’ch morgais 
arfaethedig, dylech holi cynghorydd ariannol 
cymeradwy.

Beth yw’r fecanwaith gyfreithiol 
sy’n sicrhau bod HtBW yn cael 
ei gyfran gywir pan gaiff y 
benthyciad ecwiti a rennir ei 
ad‑dalu?
Caiff benthyciad ecwiti a rennir HtBW ei 
sicrhau drwy ail arwystl a gofrestrir ar deitl 
eich eiddo yn y Gofrestrfa Tir; eich cyfreithiwr 
fydd yn trefnu hyn. Mae hyn yn golygu na 
ellir gwerthu’ch eiddo yn y dyfodol oni bai 
bod canran benthyciad ecwiti a rennir HtBW 
yn cael ei had–dalu.

Mae’n rhaid i chi gytuno ar sicrhau’r 
arwystl cyfreithiol cyn y gallwch gwblhau 
prynu’ch eiddo. 

Mae benthyciad ecwiti a rennir HtBW hefyd 
yn cynnwys rhwymedigaethau eraill megis 
y gofyniad i yswirio’ch eiddo. Bydd eich 
cyfreithiwr/trawsgludydd yn eich cynghori 
ynglŷn â goblygiadau cyfreithiol eich 
rhwymedigaethau a’r dogfennau hyn cyn 
eu llofnodi.

Eich morgais
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Beth fydd yn digwydd pan fyddaf 
yn gwerthu’r cartref a brynwyd 
gennyf o dan Cymorth i Brynu – 
Cymru?
Pan fyddwch yn gwerthu’r cartref a brynwyd 
gennych o dan Cymorth i Brynu – Cymru 
(oni bai eich bod wedi dewis ad-dalu 
benthyciad ecwiti a rennir HtBW yn llawn) 
byddwch yn ad-dalu benthyciad ecwiti a 
rennir HtBW ar yr un pryd. Felly os prynwyd yr 
eiddo gyda morgais o 75% a blaendal arian 
parod o 5% i ddechrau ac nad ydych wedi 
gwneud unrhyw ad-daliadau i gynyddu’ch 
cyfran ohono (gweler Enghraifft 1 isod), 
byddwch yn ad-dalu i HtBW 20% o werth yr 
eiddo ar y farchnad adeg ei werthu. 

Gallwch werthu’ch cartref unrhyw bryd ac 
mae’n rhaid i brisiwr annibynnol benderfynu 
ar ei werth. Dylai’ch eiddo gael ei werthu ar y 
farchnad agored am y prisiad presennol ar y 
farchnad. Os byddwch yn gwerthu’ch eiddo 
am fwy na’i werth presennol ar y farchnad, 

yna’r swm sy’n ddyledus i HtBW o dan y 
benthyciad ecwiti fydd ei ganran o werth 
y pris gwerthu gwirioneddol. Ni fydd HtBW 
yn cytuno i godi’r arwystl oddi ar yr eiddo 
os bwriedir ei werthu am lai na’i werth ar 
y farchnad.

Os bydd unrhyw log neu ffioedd i’w talu, 
er enghraifft, ôl–ddyledion ar adeg gwerthu, 
rhaid eu talu cyn i’r eiddo gael ei werthu.

Mae’n rhaid i fenthyciad ecwiti a rennir HtBW 
gael ei ad–dalu pan fyddwch yn gwerthu’ch 
cartref. Chi fydd yn talu’r costau gwerthu.

Mae’r enghreifftiau isod yn dangos sut y 
caiff y benthyciad ecwiti a rennir sydd i’w 
ad–dalu ei gyfrifo. Yn yr enghreifftiau isod, 
gwerth y cartref a brynir o dan Cymorth i 
Brynu – Cymru yw £200,000 ac mae’r prynwr 
yn trefnu morgais o 75% ac yn talu blaendal 
o 5%. Bydd eich cyfreithiwr/trawgludydd yn 
gallu rhoi mwy o enghreifftiau i chi pan fydd 
yn eich cynghori ynglŷn â’ch pryniant.

Enghraifft 1

Dechrau 
blwyddyn

Newid 
blynyddol 

amcangyfrifedig 
yng ngwerth 
yr eiddo ar y 

farchnad

Gwerth yr eiddo ar 
y farchnad

Eich hawl i 80% o 
werth yr eiddo ar y 

farchnad

Hawl HtBW i 20% 
o’i werth ar y 

farchnad

1 2 £200,000 £160,000 £40,000

2 2 £204,000 £163,200 £40,800

3 2 £208,080 £166,464 £41,616

4 2 £212,242 £169,794 £42,448

5 2 £216,486 £173,189 £43,297

6 2 £220,816 £176,653 £44,163

Yn yr enghraifft uchod, os bydd y prynwr yn 
dewis gwerthu’r cartref a brynwyd ganddo 
o dan Cymorth i Brynu – Cymru ar ddechrau 
blwyddyn chwech (ar ôl bod yn berchen ar yr 
eiddo am bum mlynedd) a thybio bod gwerth 
yr eiddo ar y farchnad  wedi cynyddu 2% 

bob blwyddyn, byddai’r prynwr yn derbyn 
tua £220,816 o’r gwerthiant. Yna byddai’r 
prynwr yn defnyddio’r swm hwn i dalu 
unrhyw symiau sy’n weddill ar ei brif forgais 
ac ad–dalu benthyciad ecwiti a rennir HtBW 
o £44,163.
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Beth fydd yn digwydd os bydd 
gwerth eiddo yn gostwng? 
A fydd yn rhaid i mi ad–dalu 
swm llawn Cymorth i Brynu – 
Cymru neu ddim ond canran o’r 
gwerthiant?
Pan fyddwch yn gwerthu’ch cartref (oni bai 
eich bod wedi ad–dalu benthyciad ecwiti 
a rennir HtBW eisoes) o dan ddogfen 
benthyciad ecwiti a rennir HtBW mae 
gennych ymrwymiad i ad–dalu canran o 
werth yr eiddo ar y farchnad sy’n gyfwerth â 
chanran y cyfraniad o gymorth a gafwyd.

Mae hyn yn golygu os bydd gwerth yr eiddo 
ar y farchnad yn gostwng islaw ei bris pan 
gafodd ei brynu gyntaf, byddwch yn ad–dalu 
llai na’r swm gwreiddiol a gyfrannodd HtBW 
yn wreiddiol.

Mae’n rhaid i chi bob amser ddangos bod 
y gwerthiant arfaethedig yn cyfateb i’r 
gwerth presennol ar y farchnad cyn bwrw 
ymlaen. Mae’n rhaid i HtBW gymeradwyo’r 
gwerthiant cyn caniatáu i’r ail arwystl gael 
ei ryddhau.

Cyhyd â’ch bod wedi cydymffurfio â’ch 
holl rwymedigaethau o ran benthyciad 
ecwiti a rennir HtBW, ni fydd yn ofynnol i 
chi ddarparu ar gyfer unrhyw ddiffyg yn y 
benthyciad ecwiti os gwerthwch eich eiddo 
pan fydd gwerth eiddo wedi gostwng.

Os na fyddwch wedi cydymffurfio â thelerau 
benthyciad ecwiti a rennir HtBW, bydd HtBW 
yn ceisio adennill yr holl arian sy’n ddyledus 
iddo. Bydd eich cyfreithiwr yn esbonio 
dogfen benthyciad ecwiti HtBW i chi cyn i chi 
brynu’r eiddo.

Enghraifft 2

Dechrau 
blwyddyn

Newid blynyddol 
amcangyfrifedig 

yng ngwerth 
yr eiddo ar y 

farchnad

Gwerth yr 
eiddo ar y 
farchnad

Eich hawl i 80% 
o werth yr eiddo 

ar y farchnad

Hawl HtBW i 20% o’i 
werth ar y farchnad

1 –5 £200,000 £160,000 £40,000

2 –5 £190,000 £152,000 £38,000

3 –5 £180,500 £144,400 £36,100

4 5 £171,475 £137,180 £34,295

5 5 £180,049 £144,039 £36,010

6 5 £189,051 £151,241 £37,810

Yn yr enghraifft uchod, pe bai’r prynwr yn 
dewis gwerthu ei gartref Cymorth i Brynu – 
Cymru ar ddechrau blwyddyn 6 ac os nad oes 
unrhyw ad–daliad cyfalaf wedi’i wneud ar y 
prif forgais, o ad–dalu’r morgais o £150,000 
o’r gwerthiant byddai £39,051 yn weddill 
i gyfrannu tuag at ad–dalu’r benthyciad 
ecwitia rennir  o £37,810. Mae’n rhaid i bob 

prif forgais Cymorth i Brynu – Cymru fod yn 
forgais ad–dalu (nid llog yn unig). Felly, yn yr 
enghraifft uchod, gan dybio nad oedd 
unrhyw ôl–ddyledion mewn perthynas â’r prif 
forgais neu’r benthyciad ecwiti, pe bai’r eiddo 
yn cael ei werthu am £189,051 byddai digon 
i ad–dalu’r ddau.
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A ga i ad–dalu fy menthyciad 
ecwiti a rennir yn rhannol 
(staircasing)?
Mae cynllun Cymorth i Brynu – Cymru yn 
caniatáu i chi ad–dalu’ch benthyciad ecwiti 
a rennir yn gyfan gwbl neu’n rhannol. 
Gelwir ad–daliad rhannol yn “staircasing” 
yn Saesneg.

Gall taliadau o’r fath gael eu gwneud unrhyw 
bryd ac mae’n rhaid iddynt fod yn gyfwerth 
ag o leiaf 10% o werth presennol eich eiddo 
ar y farchnad – p’un a yw’r gwerth hwnnw yn 
fwy neu’n llai na gwerth yr eiddo pan gafodd 
ei brynu’n wreiddiol. Efallai y byddwch am 
gadarnhau unrhyw amodau ychwanegol y 
gallai benthciwr eich morgais eu gosod.

Mae’n rhaid i brisiwr annibynnol roi prisiad 
o’ch eiddo a byddwch hefyd yn gyfrifol am 
y costau gweinyddol gysylltiedig. Dylech holi 
HtBW a oes gennych ymholiadau ynglŷn â 
chostau gweinyddol.

Os penderfynwch ad–dalu’r benthyciad ecwiti 
a rennir yn rhannol, bydd y llog (gweler 
isod) a dalwch ar ôl pum mlynedd o fod yn 
berchennog ar eich benthyciad ecwiti a rennir 
yn lleihau er mwyn adlewyrchu canran is y 
benthyciad sydd i’w dalu gennych.

Os byddwch yn ymestyn eich morgais i 
ariannu’ch ad–daliad rhannol o fenthyciad 
ecwiti a rennir HtBW, bydd eich ad–daliadau 
morgais yn cynyddu fwy na thebyg i 
adlewyrchu’r faith eich bod wedi ad–dalu 
rhywfaint o’r benthyciad ecwiti. Bydd angen 
i HtBW gymeradwyo unrhyw gynnydd yn 
arwystl eich morgais cyntaf.

Yn yr enghraifft isod, mae’r prynwr yn dewis 
ad–dalu 10% er mwyn lleihau benthyciad 
ecwiti a rennir HtBW i 10% ar ddechrau 
blwyddyn chwech (ar ôl bod yn berchen 
ar yr eiddo am bum mlynedd). Gan dybio 
bod gwerth eiddo wedi cynyddu 5% bob 
blwyddyn, byddai’n rhaid i’r prynwr ad–dalu 
£25,526 er mwyn lleihau benthyciad ecwiti 
HtBW i 10% yn seiliedig ar werth yr eiddo yn 
y dyfodol.

Os oes unrhyw log/ffioedd i’w talu gan y 
prynwr ar y benthyciad ecwiti a rennir ar 
adeg ad–dalu’n rhannol, mae’n rhaid i’r 
ôl-ddyledion hyn gael eu talu ar yr un pryd 
ag y gwneir yr ad–daliad.

Bydd eich cyfreithiwr/trawgludydd yn gallu 
rhoi mwy o enghreifftiau i chi pan fydd yn 
eich cynghori ynglŷn â’ch pryniant.

Enghraifft 3

Dechrau 
blwyddyn

Newid blynyddol 
amcangyfrifedig 

yng ngwerth 
yr eiddo ar y 

farchnad

Gwerth yr eiddo 
ar y farchnad

Eich hawl i 
80% o werth 
yr eiddo ar y 

farchnad

Y Gost o 
ad‑dalu 10%

Ar ôl ad–daliad 
rhannol, eich 
hawl i 90% o 

werth yr eiddo 
ar y farchnad

1 5 £200,000 £160,000
Ddim yn 

berthnasol
Ddim yn 

berthnasol

2 5 £210,000 £168,000 £21,000 £189,000

3 5 £220,500 £176,400 £22,050 £198,450

4 5 £231,525 £185,220 £23,153 £208,373

5 5 £243,101 £194,480 £24,310 £218,790

6 5 £255,256 £204,204 £25,526 £229,730
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A oes unrhyw gyfyngiadau ar 
ddarparwr y morgais?
Mae’n rhaid i’ch morgais cyntaf gael ei 
drefnu gyda sefydliad benthyca cymwys 
ac mae’n rhaid iddo fod yn forgais 
ad–dalu. Ni chaniateir morgeisi llog yn 
unig. Mae’r rhain yn cynnwys darparwyr 
benthyciadau sydd wedi’u hawdurdodi o 
dan Ddeddf Gwasanaethau a Marchnadoedd 
Ariannol 2000, ac sydd wedi cael caniatâd i 
lunio contractau morgais wedi’u rheoleiddio. 
Mae hyn yn debygol o gynnwys y rhan fwyaf 
o fanciau a chymdeithasau adeiladu.

Mae’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol yn 
cadw cofrestr o bersonau awdurdodedig 
ar ei wefan. Mae’r gofrestr ar gael yn  
http://www.fca.org.uk/ drwy ddewis y 
ddolen i’r Gofrestr Gwasanaethau Ariannol.

Bydd eich cyfreithiwr/trawsgludydd yn 
cadarnhau bod darparwr y benthyciad 
yn cydymffurfio cyn y gall gwerthiant fynd 
yn ei flaen.
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Llog a chostau

Beth yw costau misol Cymorth 
i Brynu – Cymru?
Fel arfer, bydd angen i chi wneud taliadau bob 
mis yn ychwanegol at eich costau misol arferol, 
gan gynnwys:
•  ad–daliadau morgais i ddarparwr y 

benthyciad; 
• ffi reoli o £1 i HtBW;
•  ar ôl pum mlynedd, llog ar fenthyciad ecwiti a 

rennir HtBW (gweler isod)
•  taliadau gwasanaeth, os prynwch dŷ neu 

fflat sydd â mannau a rennir y mae angen eu 
cynnal a’u cadw;

• y dreth gyngor;
• yswiriant bywyd;
• yswiriant adeiladau; a
•  biliau cyfleustodau, a chostau eraill sy’n 

gysylltiedig â byw yn yr eiddo

Sut y caiff y llog ei gyfrifo ar 
fenthyciad ecwiti a rennir HtBW?
Os nad ydych wedi ad–dalu’ch benthyciad 
ecwiti a rennir gyda HtBW yn llawn ar ôl pum 

mlynedd, bydd yn rhaid i chi dalu llog o 1.75% 
o werth eich eiddo ar y farchnad pan wnaethoch 
ei brynu, wedi’i luosi â chyfran bresennol eich 
benthyciad ecwiti a rennig o werth eich eiddo 
ar y farchnad pan wnaethoch ei brynu. Bydd y 
llog yn cynyddu yn unol â’r cynnydd canrannol 
blynyddol yn yr RPI plws 1% ar 1 Ebrill ar ôl 
pumed pen-blwydd rhoi’r benthyciad ecwiti a 
rennir a phob 1 Ebrill wedi hynny. Fodd bynnag, 
os byddwch wedi cael y benthyciad ecwiti 
a rennir rhwng 1 Ionawr a 31 Mawrth yn 
gynwysedig, bydd y cynnydd cyntaf yn y llog 
yn digwydd ar yr ail 1 Ebrill ar ôl y pumed  
pen-blwydd. Telir hwn i HtBW.

Dengys yr enghraifft isod sut y caiff llog ei gyfrifo 
gan gymryd bod y benthyciad ecwiti a rennir 
wedi’i roi ar 1 Ebrill. Nid oes unrhyw daliadau 
llog am y pum mlynedd gyntaf. Ar ôl y dyddiad 
hwn bydd llog misol hefyd yn daladwy a dengys 
y tabl isod sut y byddai hyn yn gweithio o ran 
benthyciad ecwiti a rennir HtBW sy’n werth 
£40,000 ar gartref a oedd yn werth £200,000 ar 
y farchnad.

Bydd eich cyfreithiwr/trawgludydd yn gallu 
rhoi mwy o enghreifftiau i chi pan fydd yn eich 
cynghori ynglŷn â’ch pryniant.

Enghraifft 4

Dechrau 
blwyddyn 

Gwerth y 
cartref ar y 
farchnad 

Benthyciad 
ecwiti a rennir 

HtBW 

Newid 
blynyddol yn 

y llog
Canran y llog 

Llog 
blynyddol 

sy’n 
ddyledus 

Amcangyfrif 
o’r taliad 

misol 

1 £200,000 £40,000 6% 0% £0 £0

2 £200,000 £40,000 6% 0% £0 £0

3 £200,000 £40,000 6% 0% £0 £0

4 £200,000 £40,000 6% 0% £0 £0

5 £200,000 £40,000 6% 0% £0 £0

6 £200,000 £40,000 6% 1.75% £700 £58.33

7* £200,000 £40,000 6% 1.86% £744 £62.00

8* £200,000 £40,000 6% 1.97% £788 £65.67

9* £200,000 £40,000 6% 2.08% £832 £69.33

10* £200,000 £40,000 6% 2.21% £884 £73.67

* gweler y blwch ar y dudalen nesaf

1515

Diweddarwyd Medi 2016



Ar ddechrau blwyddyn chwech, ar ôl pum 
mlynedd o berchnogaeth, mae’n rhaid i 
berchennog Cymorth i Brynu – Cymru yn 
yr enghraifft hon dalu llog misol o £58.33 
(ynghyd â ffi reoli o £1). Ar y dyddiad adolygu 
nesaf, bydd y llog misol wedi cynyddu i £62.

Bwriedir i’r strwythur llog eich annog i 
ad–dalu’r benthyciad ecwiti yn rhannol 
a mynd yn raddol yn berchennog llawn. 
Mae cyflwyno llog ar ôl pum mlynedd hefyd 
yn ystyried eich bod yn cael budd o fyw yn 
eich cartref eich hun, a wnaed yn bosibl am 
fod HtBH wedi cyfrannu rhan o’r pris prynu 
nes y bydd eich eiddo yn cael ei werthu.

Ni chyflwynir y llog tan ddechrau blwyddyn 
chwech, sy’n golygu y byddwch yn cael 
cyfnod o bum mlynedd o beidio â thalu llog 
ar adeg pan fo’r rhan fwyaf o brynwyr o dan 
y pwysau ariannol mwyaf fel arfer.

Nid oes modd rhagweld cyfradd chwyddiant 
yn y dyfodol ond dylech dybio y bydd eich 
llog bob amser yn cynyddu. Mae’r enghraifft 
isod yn tybio newid canrannol blynyddol 
cyson yn yr RPI o 5% sy’n golygu y bydd y 
llog blynyddol yn cynyddu 6%, o 1.75% i 
1.86%, ym mlwyddyn saith. Erbyn dechrau 
blwyddyn deg, os bydd chwyddiant 
yn parhau ar yr un lefel, byddai llog yn 
cyfateb i 2.21% sef £74 y mis yn seiliedig 
ar y benthyciad ecwiti a rennir gwreiddiol 
gwerth £40,000. 

Bydd eich llog blynyddol bob amser yn 
cynyddu o leiaf o ffactor o 1% (o’r 1 Ebrill 
ar ôl pumed pen-blwydd benthyciad ecwiti 
a rennir HtBW neu os cymeroch chi’r 
benthyciad ecwiti a rennir rhwng 1 Ionawr 
a 31 Mawrth, yr ail 1 Ebrill ar ôl y pumed 
pen-blwydd) hyd yn oed os nad oes cynnydd 
neu os bydd gostyngiad yn yr RPI. 

Nid yw’r llog/ffioedd a delir gennych yn 
cyfrannu tuag at ad–dalu benthyciad ecwiti 
a rennir HtBW. Os ydych am ad–dalu’r 
benthyciad ecwiti yn rhannol neu’n llawn, 
mae’n rhaid i unrhyw ôl–ddyledion llog/
ffioedd gael eu had-dalu ar yr un pryd.

* Bydd unrhyw gynnydd yn y llog sy’n 
daladwy yn digwydd ar yr 1 Ebrill 
cyntaf ar ôl pumed pen‑blwydd 
eich benthyciad a phob 1 Ebrill 
wedi hynny. Ond os byddwch yn 
codi’r benthyciad rhwng 1 Ionawr 
a 31 Mawrth, daw’r cynnydd yn y 
llog ar yr ail 1 Ebrill ar ôl y pumed 
pen‑blwydd. 

Er enghraifft 1 :
Dyddiad codi’r benthyciad : 

1 Medi 2014
Dyddiad cyntaf talu’r llog :

1 Medi 2019
Y cynnydd yn y llog :

1 Ebrill 2020 a phob 
1 Ebrill wedi hynny

Er enghraifft 2:
Dyddiad codi’r benthyciad : 

1 Chwefror  2015
Dyddiad cyntaf talu’r llog :

1 Chwefror  2020
Y cynnydd yn y llog :

1 Ebrill 2021 a phob 
1 Ebrill wedi hynny.

Bydd “Blwyddyn 7” a phob 
blwyddyn wedi hynny yn dechrau 
ar 1 Ebrill a gall felly ddechrau cyn 
neu ar ôl pen‑blwydd go iawn eich 
benthyciad. Y newid canrannol yn yr 
RPI a ddefnyddir i bennu’r cynnydd 
yn y llog yw’r newid o flwyddyn 
i flwyddyn yn yr RPI am y cyfnod 
deuddeg mis sy’n gorffen ar y 
30 Medi blaenorol.
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Cyfraddau Canrannol Blynyddol 
(APR) ar gyfer perchenogion 
Cymorth i Brynu – Cymru
Gan y bydd yn rhaid i chi dalu llog ar 
fenthyciad ecwiti a rennir gyda HtBW tra 
byddwch yn berchennog, ac efallai y bydd 
yn rhaid i chi ad–dalu mwy na’r cyfraniad 
gwreiddiol i HtBW, bydd yr effaith yn debyg 
i fenthyciad lle mae prynwr yn talu taliadau 
credyd ar gyfradd sy’n dibynnu ar y twf 
ym mhrisiau tai ynghyd â’r cyfraddau llog 
canrannol sy’n daladwy.

Mae’r enghreifftiau blaenorol yn dangos ar 
wahân effeithiau newidiadau ym mhrisiau 
tai a’r llog ar y costau y byddai’n rhaid i 
brynwr eu talu gan ddechrau gyda chartref 
sy’n werth £200,000 ar y farchnad a morgais 
fforddiadwy prynwr a chyfraniad o 80%.

Mae effaith gyfunol llog ac ad–daliadau yn 
effeithio ar yr APR, sef cost credyd i’r prynwr.

Gan ddefnyddio’r enghreifftiau blaenorol, 
ar ôl chwe blynedd o fod yn berchennog, os 
bydd y prynwr yn penderfynu gwerthu a bod 
prisiau tai wedi cynyddu, er enghraifft, 5% y 
flwyddyn, bydd yn rhaid i’r prynwr ad–dalu 
£53,604 ar ei fenthyciad ecwiti a rennir.

Os cafwyd y benthyciad ar 1 Ebrill, bydd yn 
rhaid i’r perchennog dalu £700 hefyd mewn 
llog ar fenthyciad ecwiti a rennir  HtBW a 
£72 mewn ffioedd rheoli. Mae hyn yn golygu 
mai’r cyfanswm sy’n daladwy ar ôl chwe 
blynedd ar gymorth gwreiddiol Cymorth i 
Brynu – Cymru o £40,000 yw £54,376.

Yn yr enghraifft hon 5% yw’r APR  
ad‑dalu swm cyfalaf o £53,604. 
Y cyfanswm a ad–delir yw £54,376. 
Dylech gofio hyn fel enghraifft. 
Gallai chwyddiant ym mhrisiau tai, 
y Mynegai Prisiau Manwerthu a’r ffioedd 
a’r costau y mae perchennog yn eu talu oll 
amrywio’n sylweddol dros amser. Bydd eich 
cyfreithiwr/trawgludydd yn gallu rhoi mwy  o 
enghreifftiau o gost debygol eich benthyciad 
i chi pan fydd yn eich cynghori ynghylch 
eich pryniant. 

* Bydd prynwyr yn ofynnol i roi blaendal gofynnol o 4% yn ychwanegol at unrhyw gymhelliant a gynigir gan y 
datblygwr. Mae unrhyw ymholiadau, cysylltwch â Cymorth i Brynu – Cymru Cyf.
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Dylai darpar brynwyr bob amser geisio cyngor ariannol annibynnol 
cyn prynu eiddo.
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C A ga i brynu cartref nad yw wedi’i adeiladu eto?

A    Gallwch drefnu i gadw cartref newydd nad yw wedi’i adeiladu eto unrhyw bryd. 
Fodd bynnag, rhaid cwblhau’r broses gyfreithiol o fewn 3 mis ar ôl cyfnewid contractau. 
Mae angen hefyd i chi sicrhau bod y morgais a gynigiwyd i chi yn ddilys hyd at gwblhau’r 
broses brynu gyfreithiol.

C A ga i brynu eiddo gyda phrif forgais llog yn unig?

A     Na chewch. Mae’n rhaid i forgais eich prif ddarparwr benthyciad fod yn forgais ad–dalu 
gyda llog a chyfalaf yn cael eu had–dalu bob mis. Mae hyn yn sicrhau eich bod yn prynu 
eiddo o dan Cymorth i Brynu – Cymru ar sail gynaliadwy ac mae’n diogelu buddsoddiad 
trethdalwyr yn eich cartref.

C  A ga i gyfnewid fy nghartref yn rhannol am gartref Cymorth 
i Brynu – Cymru?

A    Na chewch. Nid oes modd cyfnewid yn rhannol. Ni chaiff adeiladwyr tai sy’n gwerthu 
cartrefi Cymorth i Brynu – Cymru gynnig gwerthiant cyfnewid rhannol.

C A fydd yn rhaid i mi dalu’r Dreth Stamp?

A   Mae rheolau a gweithdrefnau’r Llywodraeth ynglŷn â Threth Dir y Dreth Stamp yn gymwys 
i bob eiddo a brynir o dan Cymorth i Brynu – Cymru.

  Mae’r dreth yn daladwy ar adeg prynu ar bris prynu llawn y cartref. Hynny yw, y swm a 
dalwyd gennych (y morgais cyntaf ac unrhyw gyfraniad arian parod) ynghyd â gwerth y 
cymorth o dan Cymorth i Brynu – Cymru.

  Nid oes angen talu Treth Dir y Dreth Stamp eto ar unrhyw ad–daliadau rhannol nac ar 
ad-daliad llawn pan gaiff y cartref ei werthu.

  Dylech chi gyllidebu ar gyfer Treth Dir y Dreth Stamp ar bris llawn yr eiddo ar y farchnad 
agored pan fyddwch yn prynu cartref Cymorth i Brynu – Cymru. 

  Mae’r Canllaw hwn yn adlewyrchu’r rheolau trethi fel y deallwn ni nhw a gallent newid. 
Gallai’ch amgylchiadau personol wneud gwahaniaeth hefyd. Holwch gynghorydd 
proffesiynol os oes angen rhagor o arweiniad arnoch ynghylch trethi.

C   Pwy sy’n talu am waith atgyweirio a chostau cynnal a chadw ar 
fy nghartref?

A    Chi sy’n gyfrifol am atgyweirio a chynnal a chadw eich cartref. Mae cartrefi newydd yn aml 
yn cynnwys gwarant a fydd yn talu am ddiffygion penodol am hyd at 10 mlynedd ar ôl i’r 
cartref gael ei adeiladu. Fel arfer, dim ond diffygion o ran gwaith yr adeiladwr tai y bydd y 
warant yn eu cwmpasu. Bydd eich cyfreithiwr/trawsgludydd yn gallu rhoi mwy o gyngor 
ar hyn.

Holi ac ateb
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C Pwy sy’n darparu’r cyfraniad ar gyfer Cymorth i Brynu – Cymru?

A    Rhoddir y benthyciad ecwiti a rennir gan HtBW o arian a ddarparwyd i HtBW gan 
Lywodraeth Cymru. Caiff y benthyciad ecwiti ei sicrhau gan ail arwystl ar deitl eich eiddo 
a gofrestrir gan y Gofrestrfa Tir.

C Faint y bydd yn rhaid i mi aros cyn cael symud i mewn?

A  Gan mai datblygiadau newydd yw cartrefi Cymorth i Brynu – Cymru fel arfer (ac efallai 
y byddant yn dal i gael eu hadeiladu), fel yn achos y rhan fwyaf o werthiannau cartrefi 
newydd, bydd disgwyl i chi drefnu morgais a chyfnewid contractau o fewn mis i dalu’ch 
ffi gadw fel arfer.

  Bydd eich dyddiad symud i mewn yn dibynnu ar yr amser sydd ei angen i gwblhau’r gwaith 
adeiladu, a fydd yn amrywio o gynllun i gynllun. Efallai y bydd angen i rai ymgeiswyr 
Cymorth i Brynu – Cymru aros am gyfnod hwy i gael cartref sy’n diwallu anghenion 
penodol iawn tra bydd eraill yn prynu cartref mewn datblygiad ac yn cael symud i mewn 
yn gynharach.

C  Beth fydd yn digwydd os bydd oedi cyn cwblhau proses prynu 
fy nghartref?

A  Ar ôl i chi ymrwymo i brynu cartref (ar adeg cyfnewid contractau) bydd yr adeiladwr 
tai wedi cytuno i adeiladu’r cartref a bydd yn eich hysbysu am hynt y gwaith 
adeiladu. Os ydych yn anfodlon ar unrhyw oedi yn y gwaith adeiladu mae’n rhaid i 
chi siarad â’r adeiladwr tai. Bydd eich cyfreithiwr/trawsgludydd yn gallu eich cynghori 
ynglŷn â chyfrifoldebau cytundebol yr adeiladwr tai cyn i chi gytuno i’r gwerthiant. 
Dylech gadarnhau gyda’ch cyfreithiwr/trawsgludydd y bydd yr arian ar gael ar y dyddiad 
rydych yn disgwyl cwblhau’ch pryniant.

C  A oes unrhyw gyfyngiadau ar y mathau o eiddo y galla i eu 
prynu?

A   Mae pob cartref Cymorth i Brynu – Cymru yn gartref mewn datblygiad adeiladu newydd lle 
mae gan HtBW gytundeb cofrestru â’r adeiladwr tai. Dim ond oddi wrth yr adeiladwyr tai 
hyn y cewch brynu cartref. Uchafswm y pris prynu yw £300,000.

C  A ga i isosod fy nghartref o dan Cymorth i Brynu – Cymru?

A  Na chewch. Mae Cymorth i Brynu – Cymru wedi’i gynllunio i’ch helpu i brynu cartref cyntaf 
neu i symud i dŷ  gwell. Os ydych am isosod, bydd yn rhaid i chi ad–dalu benthyciad ecwiti 
a rennir HtBW yn llawn. O dan amgylchiadau eithriadol (e.e. aelodau presennol o’r Lluoedd 
Arfog y mae eu taith ddyletswydd yn ei gwneud yn ofynnol iddynt fod i ffwrdd o’r ardal 
lle maent yn byw am gyfnod penodol) gellir ystyried isosod. O dan yr amgylchiadau hyn 
byddai’n rhaid i chi gael cymeradwyaeth gan HtBW a benthyciwr eich morgais hefyd.
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C  A ga i fod yn berchen ar gartrefi eraill a phrynu cartref Cymorth 
i Brynu – Cymru?

A  Na chewch. Mae Cymorth i Brynu – Cymru wedi’i gynllunio i’ch helpu i symud tŷ a hwn 
fydd eich unig breswylfa. Mae hyn yn golygu y bydd disgwyl i chi werthu’ch cartref 
presennol os ydych yn symud i dŷ arall. Bydd eich cyfreithiwr/trawsgludydd yn cadarnhau 
eich bod wedi gwerthu’ch cartref presennol cyn i chi allu cyfnewid contractau ar gartref 
Cymorth i Brynu – Cymru.

C  A ga i fod yn berchen ar gartref Cymorth i Brynu – Cymru a 
phrynu ail gartref?

A  Na chewch. Mae Cymorth i Brynu – Cymru wedi’i gynllunio i’ch helpu i symud tŷ. 
Os gallwch fforddio prynu cartref arall, bydd yn rhaid i chi ad–dalu benthyciad ecwiti a 
rennir HtBW yn llawn.

  Mae’n rhaid mai eich unig breswylfa yw’r eiddo a brynir. Nid yw Cymorth i Brynu – Cymru 
ar gael i helpu buddsoddwyr “prynu i osod” na’r rhai a fydd yn berchen ar eiddo arall ar ôl 
cwblhau prynu eiddo o dan Cymorth i Brynu – Cymru.

  Ni chewch osod eich cartref presennol ar rent a phrynu ail gartref drwy Cymorth i 
Brynu – Cymru.

  Bydd ymgeiswyr sy’n gwneud ceisiadau twyllodrus am gymorth Cymorth i Brynu – Cymru 
yn agored i erlyniad troseddol.

  Os gwneir cais twyllodrus bydd yn rhaid bob amser ad–dalu’r benthyciad ecwiti a rennir 
ar unwaith.

C  A ga i ddefnyddio arian parod gan fy nghyngor, Cymdeithas Dai 
neu gorff arall yn y sector cyhoeddus i brynu cartref ar ben y 
cymorth a roddir drwy Cymorth i Brynu – Cymru?

A  Ar yr amod bod eich cyngor lleol yn fodlon bod hyn yn cynnig gwerth am arian a bod 
y ffynhonnell arian arall yn gydnaws â Cymorth i Brynu – Cymru. Ni fyddai arian a 
ddarparwyd y mae’n rhaid ei sicrhau yn erbyn eich cartref yn gydnaws â chynllun Cymorth 
i Brynu – Cymru.

C  Ar ôl prynu fy nghartref, a ga i gynyddu fy morgais neu drefnu 
benthyciad arall?

A  Nid heb ganiatâd HtBW. Mae’n rhaid i fenthyciadau eraill gael eu cymeradwyo gan HtBW.

  Caiff benthyciadau a ddefnyddir i ad–dalu’r benthyciad ecwiti a rennir yn rhannol neu ei 
ad–dalu’n llawn eu croesawu a’u cymeradwyo fel arfer. Caiff benthyciadau at ddibenion 
eraill eu hystyried gan HtBW ar sail unigol (gweler y cwestiwn isod ynglŷn ag estyn neu 
addasu’r eiddo).

  Efallai y byddwch yn gallu trosglwyddo’ch morgais i sefydliad benthyca cymwys arall, 
ar ôl cael caniatâd blaenorol gan HtBW. Fodd bynnag, mae’n rhaid i chi sicrhau bod eich 
darparwr benthyciad newydd yn cael gwybod mai eiddo Cymorth i Brynu – Cymru yw 
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eich cartref, a bod ail arwystl arno sy’n rhoi hawl i HtBW gael cyfran o’r gwerthiant yn 
y dyfodol. Dylech nodi na fydd pob darparwr benthyciad yn derbyn ailforgais lle mae 
benthyciad ecwiti eisoes ar waith.

  Efallai y bydd HtBW yn gwrthod rhoi caniatâd ar gyfer benthyciadau eraill neu i 
drosglwyddo i ddarparwr benthyciad arall os yw o’r farn, ar ôl asesiad, eich bod yn rhoi 
eich hun mewn sefyllfa ariannol anghynaliadwy.

C A ga i ymestyn neu addasu’r eiddo?

A  Nid heb ganiatâd. Gan fod Cymorth i Brynu – Cymru wedi’i gynllunio i helpu pobl i 
symud i dŷ  gwell, dylech ystyried ad–dalu cyfraniad HtBW yn rhannol neu’n llawn cyn 
gwneud unrhyw gynlluniau i wella neu addasu’r eiddo, a hynny am fod HtBW yn ceisio 
helpu darpar brynwyr y dyfodol ac efallai y bydd yn defnyddio’r elw sy’n deillio o’r 
ad-daliadau hyn i sicrhau bod mwy o gymorth ar gael. Felly, ni chaiff caniatâd ei roi ar gyfer 
gwelliannau mawr i’r cartref fel arfer. Bydd HtBW yn gweithredu’n rhesymol wrth ystyried 
unrhyw gais a bydd yn adolygu achosion o galedi, os oes angen, er enghraifft, i addasu’r 

eiddo oherwydd anabledd.

A  Pan gaiff eich eiddo ei werthu yn y dyfodol, os yw gwelliannau wedi’u gwneud gyda 
chymeradwyaeth HtBW, caiff y rhain eu hanwybyddu pan gaiff eich eiddo ei brisio er 
mwyn cyfrifo faint y dylid ei ad–dalu i HtBW.

C Beth yw diben y Ffi Reoli?
  Nid yw HtBW yn codi ffi ymgeisio ar gyfer y benthyciad ecwiti a rennir fel sy’n arferol gyda 

benthycwyr morgeisi. Yn hytrach, mae HtBW yn codi ffi reoli fisol o £1 i gwmpasu costau 
gweinyddol arferol (nid yw’r costau hynny’n cynnwys costau gweinyddol benthycwyr 
sy’n methu ag ad–dalu, newid perchennog neu gostau gweinyddol ad–dalu rhesymol) 
yn ystod cyfnod y benthyciad. Felly, y ffi flynyddol i’w chasglu fydd £12 i gyd, ac os bydd 
y benthyciad ecwiti a rennir yn parhau ar waith am y cyfnod o 25 mlynedd, y ffi reoli i’w 
thalu fydd £300.

C  Ar ôl pum mlynedd o fod yn berchennog sut y caiff y llog ei 
gasglu?

A  Caiff llog ei gasglu mewn rhandaliadau misol fel arfer.

  Bydd HtBW yn casglu’ch llog drwy ddebyd uniongyrchol a bydd yn cysylltu â chi o leiaf fis 
cyn bod eich taliadau llog yn dechrau er mwyn eich hysbysu bod eich debyd uniongyrchol 
ar gyfer y ffi reoli fisol bresennol o £1 yn cynyddu.

   Byddwch hefyd yn cael datganiad bob blwyddyn sy’n cadarnhau pan fydd eich llog yn 
daladwy. Bydd y datganiad blynyddol hefyd yn dangos unrhyw daliadau a wnaed gennych 
ar ôl i chi ddechrau talu’r llog.

C  Pryd bydd yn rhaid i mi ad‑dalu’r benthyciad?

A    Rhaid ad-dalu’r benthyciad pan fyddwch yn gwerthu’r eiddo neu ar ôl 25 mlynedd, pa un 
bynnag ddaw gyntaf. Rhaid i chi ei ad-dalu hefyd os ydych yn torri’ch ymrwymiadau o dan 
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gytundeb y benthyciad, os byddwch yn ad-dalu morgais arwystl cyntaf yr eiddo (heblaw’ch 
bod yn ailforgeisio), os oes angen ad-dalu’r morgais arwystl cyntaf neu os ydych yn troi’n 
fethdalwr.

C  Beth os byddaf yn marw ar ôl prynu cartref Cymorth i Brynu – 
Cymru?

A Mae hyn yn dibynnu a ydych wedi prynu’ch cartref ar eich pen eich hun neu gydag eraill.

  Os prynwyd y cartref/fflat ar eich pen eich hun a’ch bod yn marw, caiff y cartref ei 
drosglwyddo yn y ffordd arferol o dan delerau’ch ewyllys a chaiff y taliadau a esbonnir yn 
y canllaw hwn eu gwneud gan eich ystâd yn unol â’r cynllun. Os nad ydych wedi gwneud 
ewyllys, caiff ei drosglwyddo o dan gyfreithiau diffyg ewyllys.

  Argymhellir bod unig brynwr yn ceisio cyngor cyfreithiol annibynnol ynglŷn â hyn.

  Os prynwyd eich cartref gydag eraill a bod un ohonynt yn marw, bydd ei fudd neu ei 
budd yn yr eiddo naill ai’n cael ei drosglwyddo i’r cydberchennog (cyd–berchenogon) sy’n 
goroesi neu’n cael ei drosglwyddo o dan delerau ei ewyllys neu ei hewyllys neu (os nad oes 
ewyllys) o dan gyfreithiau diffyg ewyllys.

  Argymhellir, os oes dau berchennog neu fwy, eu bod yn ceisio cyngor cyfreithiol 
annibynnol ynglŷn â hyn.

C  A all enwau perchenogion cael eu hychwanegu neu eu newid ar 
eiddo Cymorth i Brynu – Cymru?

A  Dim ond gyda chaniatâd HtBW a bydd yn rhaid i chi dalu ei gostau gweinyddol rhesymol. 
Bydd hyn yn gofyn am weithred dderbyn a/neu weithred ryddhau i’w chwblhau gennych 
chi a gall olygu gorfod dechrau benthyciad diwygiedig.

C  A ga i gymorth budd–daliadau i dalu llog Cymorth i Brynu – Cymru 
os collaf fy swydd, er enghraifft?

A  Gan nad yw llog Cymorth i Brynu – Cymru wedi’i ddosbarthu’n rhent, nid yw’n gymwys 
i gael Budd–dal Tai. Dylech sicrhau eich bod wedi gwneud trefniadau er mwyn sicrhau y 
gallwch barhau i wneud taliadau HtBW os bydd eich incwm yn gostwng. Dylech geisio 
cyngor ariannol ynglŷn â hyn cyn prynu cartref Cymorth i Brynu – Cymru.

C  Beth sy’n digwydd os bydd fy mhartner yn symud allan ac nad yw 
am fod yn bartner yn y cytundeb benthyciad ecwiti mwyach?

A  Bydd HtBW yn gallu trefnu ‘Gweithred Ryddhau’ a fydd yn rhyddhau’ch partner rhag 
rhwymedigaeth i ad–dalu’r benthyciad ecwiti a rennir. Gall olygu gorfod dechrau 
benthyciad diwygiedig. Gan dybio bod eich benthyciwr morgais cyntaf yn fodlon ar hyn 
a’ch bod yn gallu rhoi tystiolaeth eich bod yn gallu fforddio’ch costau tai a pharhau i 
gynnal safon fyw resymol, dylai cael caniatâd fod yn fater syml.
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Help to Buy (Wales) Ltd
Am ragor o wybodaeth, dyma ein manylion cysylltu: 

Swyddfa Gofrestredig: 
1 Capital Quarter
Stryd Tyndall
Caerdydd, CF10 4BZ
Ymholiadau: 08000 937 937
www.cymorthibrynucymru.co.uk

Rhif Cofrestru: 8708403

Cwmni wedi’i gofrestru yng Nghymru a Lloegr.

Mae Help to Buy (Wales) Ltd yn cael ei awdurdodi a’i reoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad 
Ariannol ar gyfer pob gweithgaredd a reoleiddir yn ymwneud â chredyd os nad yw 
wedi’i eithrio.

Cysylltwch â ni os hoffech gopi o’r ddogfen hon mewn teip mawr 
neu Braille. 
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