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Gwybodaeth am Hawl i Brynu ar gyfer Tenantiaid Cyngor Diogel

O dan y Ddeddf Tai 2004, mae gan y Cyngor ddyletswydd gyfreithiol i gysylltu â phob tenant

diogel er mwyn rhoi gwybod iddynt sut mae'r cynllun Hawl i Brynu yn gweithio. Os ydych chi'n

denant diogel, bydd y llyfryn hwn yn rhoi syniad cyffredinol i chi o'r hyn y byddai prynu eich ty

cyngor eich hun yn ei olygu o dan y Cynllun Hawl i Brynu. Er ein bod wedi ceisio gofalu bod y

llyfryn hwn yn hawdd i'w ddeall, ni ddylech ei ystyried fel cyngor proffesiynol.

Pwy sydd â Hawl i Brynu?

Os ydych chi'n denant diogel gyda Chyngor Sir Caerdydd ac yn gymwys yn ôl yr amodau

tenantiaeth, efallai bod gennych chi Hawl i Brynu eich cartref. 

• Os ydych chi'n denant diogel ers cyn 18 Ionawr 2005, neu os oeddech chi'n

denant yn y sector gyhoeddus cyn 18 Ionawr 2005, a'r cyfnod hwnnw yn ddi-dor,

rhaid i chi fod wedi bod yn denant am ddwy flynedd cyn y gall y Cyngor dderbyn

eich cais.

• Os nad oeddech chi'n denant diogel cyn 18 Ionawr 2005, bydd yn rhaid i chi fod

yn denant am bum mlynedd cyn y gall y Cyngor dderbyn eich cais.

Os oeddech chi'n denant diogel gydag awdurdod lleol arall, cymdeithas dai neu landlord

cyhoeddus, mae modd i'r cyfnodau hyn gyfrif. Gallech hefyd gyfuno'ch Hawl i Brynu gydag

aelodau o'ch teulu sydd wedi byw gyda chi am y 12 mis diwethaf, neu gyda rhywun sy'n

denant ar y cyd â chi.

Ni fydd gennych Hawl i Brynu yn yr achosion hyn:

• Os nad ydych wedi bod yn denant diogel am y cyfnod angenrheidiol

• Os bydd llys yn gwneud gorchymyn ailfeddiannu sy'n eich gorfodi i adael eich

cartref

• Os ydych chi'n fethdalwr heb ei ryddhau

• Os oes gennych chi gais methdaliad yn eich erbyn

• Os oes gennych chi gytundeb gyda chredydwyr a'ch bod mewn dyled iddynt
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Pa eithriadau sydd i'r Hawl i Brynu?

Mae'r prif eithriadau wedi'u rhestru isod, a cheir rhestr lawnach yn y llyfryn 'Eich Hawl i

Brynu'ch Cartref' a gyhoeddir gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae copïau hefyd ar gael

gan y Cyngor. 

• Os yw'n arbennig o addas ar gyfer pobl hyn.

• Os bydd eich cartref ar fin cael ei ddymchwel, gall y Cyngor roi hysbysiad

dymchwel cychwynnol i chi, a fydd yn ddilys am bum mlynedd. Mae hysbysiad

o'r fath yn gohirio dyletswydd y Cyngor i dderbyn cais Hawl i Brynu.

• Tai lloches i'r henoed, i bobl anabl, i bobl sydd â salwch meddwl ac i bobl sy'n

anabl yn feddyliol. Mae rheolau arbennig yn berthnasol ac mae 'tai lloches' fel

rheol yn golygu mai grwp o gartrefi yw eiddo o'r fath, bod gwasanaeth warden

yn cael ei ddarparu, a bod ystafell gyffredin i'w chael.

• Tai a fflatiau ar dir sydd wedi'i brynu i'w ddatblygu, sy'n cael eu defnyddio fel

cartrefi dros dro cyn i'r tir gael ei ddatblygu.

• Tenantiaeth gweithwyr sy'n gorfod byw mewn cartrefi sy'n eiddo i'w cyflogwyr, fel

y gallant fod yn agos i'w gwaith.

• Tenantiaeth gweithwyr sy'n byw o fewn ffiniau ysgol, cartref gwasanaethau

cymdeithasol, math arall o adeilad gwaith neu fynwent.

Beth yw'r drefn ar gyfer Hawl i Brynu?

Proses gyfreithiol yw'r cynllun Hawl i Brynu sy'n dilyn y camau hyn:

• Gwneud cais i brynu

Cysylltwch â'r Cyngor (ceir y manylion ar ddiwedd y ddogfen hon) i gael copi am

ddim o ffurflen gais Hawl i Brynu (RTB1). Llenwch y ffurflen yn ofalus gan y caiff

ei defnyddio i benderfynu a fydd gennych Hawl i Brynu a faint o ostyngiad a

gewch.

• Ateb y Cyngor

Ar ôl derbyn eich ffurflen gais, bydd y Cyngor yn anfon hysbysiad (RTB2) atoch

yn rhoi gwybod a oes gennych chi Hawl i Brynu ai peidio. Os nad oes gennych

chi Hawl i Brynu, bydd y Cyngor yn egluro pam.
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• Hysbysiad Adran 125 y Cyngor

Os bydd y Cyngor yn cytuno i werthu eich cartref i chi, rhaid i ni anfon cynnig

mewn hysbysiad ar wahân (sy'n cael ei alw'n Hysbysiad Adran 125), a hwnnw'n

rhoi'r pris a thelerau ac amodau'r gwerthiant. Bydd yr Hysbysiad Adran 125

hefyd yn disgrifio'r eiddo, yn rhoi'r pris yn ein barn ni ac yn rhoi amcangyfrif i chi

o brisiau gwasanaeth ac unrhyw gost gwelliannau am y 5 mlynedd gyntaf os

yw'r eiddo yn fflat neu'n fflat deulawr.

• Apelio i'r Prisiwr Rhanbarthol

Pan fyddwch chi'n cael eich Hysbysiad Adran 125, efallai y byddwch yn teimlo

fod y Cyngor yn credu bod gwerth eich cartref ar y farchnad yn rhy uchel. Os

hynny, mae gennych chi hawl i gael prisiad annibynnol gan y Prisiwr

Rhanbarthol. Mae'n bwysig nodi mai pris y Prisiwr Rhanbarthol fydd yn cyfrif.

Hyd yn oed os yw hwnnw'n uwch na phris y Cyngor, bydd yn rhaid i chi ei

dderbyn neu dynnu'ch cais i brynu'ch ty yn ôl.

• Trefnu arolwg

Cyn i chi benderfynu prynu'ch ty, dylech gael arolwg annibynnol. Pan fyddwch

chi'n gwneud cais am forgais, bydd y banc neu'r gymdeithas adeiladu yn cynnal

archwiliad, ond dim ond i roi gwerth i'ch cartref y bydd hynny. Efallai na fydd

archwiliad o'r fath yn dod o hyd i unrhyw broblemau strwythurol.

• Cael cyngor cyfreithiol

Cyn penderfynu prynu ai peidio, dylech gael cyngor cyfreithiol. Dylech wastad

holi faint yw cost cyfreithiwr neu drawsgludwr trwyddedig.

• Rhoi gwybod i'r Cyngor beth yw eich cam nesaf

Bydd angen i chi nawr benderfynu a ydych chi'n dymuno prynu eich cartref am

bris llawn y cynllun Hawl i Brynu, gydag unrhyw ostyngiadau y mae gennych chi

hawl iddynt, neu'n dymuno tynnu'ch cais yn ôl a pharhau i dalu rhent.

Pan fyddwch chi wedi penderfynu, rhaid i chi roi gwybod i'r Cyngor yn 

ysgrifenedig, ac o fewn 12 wythnos i dderbyn eich Hysbysiad Adran 125. Os 

ydych chi wedi gofyn am gael pris gan y Prisiwr Rhanbarthol, rhaid i chi roi 

gwybod i'r Cyngor beth yw eich penderfyniad o fewn 12 wythnos i gael y pris. 

Os na fyddwch yn rhoi gwybod i'r Cyngor beth yw eich penderfyniad o fewn yr 

amser hwnnw, efallai y bydd y Cyngor yn anfon nodyn i'ch atgoffa. Os na 

fyddwch yn ymateb o fewn 28 diwrnod, bydd y Cyngor yn tybio nad ydych yn 

dymuno prynu, a chaiff eich cais ei dynnu'n ôl.
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• Holi am forgais

Os oes angen morgais arnoch chi, dyma pryd ddylech chi holi banc neu

gymdeithas adeiladu.

• Cwblhau'r pryniad

Os ydych chi'n fodlon â thelerau'r Cyngor ar gyfer gwerthu eich cartref i chi, ac

wedi trefnu sut i godi'r arian, efallai y byddwch yn barod i brynu. Dylech roi

gwybod i'r Cyngor eich bod yn barod, a gofyn i'ch cyfreithiwr am gyngor am y

dogfennau cyfreithiol a thalu. Os ydych chi'n prynu fflat neu fflat deulawr yna

dylech ofyn i'ch cyfreithiwr am gyngor am delerau'r brydles.

Os na fydd y Cyngor yn clywed gennych, bydd yn anfon rhybudd atoch. Bydd 

hwn yn gofyn i chi naill ai gwblhau'r broses o brynu o fewn 8 wythnos neu 

ysgrifennu i'r Cyngor yn dweud eich bod yn anghytuno â thelerau'r gwerthiant. 

Os na fyddwch yn gwneud hyn, gall y Cyngor anfon ail nodyn i chi yn gofyn i chi 

gwblhau'r pryniad. Os na fyddwch yn cwblhau'r pryniad, caiff eich cais ei 

dynnu'n ôl. Ni all y Cyngor anfon rhybudd i chi am 3 mis o leiaf ar ôl eich 

Hysbysiad Adran 125. Byddai'n gymorth pe baech chi neu eich cyfreithiwr yn 

rhoi gwybod i'r Cyngor am eich amgylchiadau - er enghraifft, sut y byddwch chi'n 

codi'r arian neu unrhyw faterion eraill a all ohirio'r pryniad.

Beth yw pris prynu fy nghartref?

Bydd y Cyngor yn cyfrifo gwerth prynu eich cartref ar y dyddiad y bydd yn derbyn eich cais

Hawl i Brynu, gydag unrhyw ostyngiadau y mae gennych hawl iddynt. Ni fydd y pris yn

cynnwys gwerth unrhyw welliannau y byddwch wedi'u gwneud i'ch eiddo, na'ch methiant i

gadw'r eitemau y mae gennych gyfrifoldeb drostynt mewn cyflwr da. 

Mae'r cynllun Hawl i Brynu yn rhoi gostyngiad ar werth eich cartref ar y farchnad. Po hwyaf y 
buoch yn denant yn y sector gyhoeddus, y mwyaf fydd y gostyngiad a gewch, hyd at 
uchafswm penodol.  Y gostyngiad mwyaf sydd ar gael i denantiaid sy'n byw yng Nghymru ar 
hyn o bryd yw £8,000. Caiff y gostyngiad ei gyfrifo ar y raddfa ganlynol:

• Os ydych chi'n denant diogel ers cyn 18 Ionawr 2005, y gostyngiad sydd ar gael 
i chi ar ôl dwy flynedd yw 32% ar dy a 44% ar fflat neu fflat deulawr, hyd at 
uchafswm o £8,000.

• Os nad oeddech chi'n denant diogel cyn 18 Ionawr 25%, bydd yn rhaid i chi fod 
yn denant am bum mlynedd ac yna bydd gennych hawl i ostyngiad o 34% ar dy 
a 50% ar fflat neu fflat deulawr, hyd at uchafswm o £8,000.
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Ynghylch y graddfeydd uchod, os ydych chi'n prynu ty, gallech fod â hawl i gael gostyngiad o

1% am bob blwyddyn ychwanegol, hyd at uchafswm o 60%. Os ydych chi'n prynu fflat neu fflat
deulawr, gallech gael gostyngiad o 2% am bob blwyddyn ychwanegol, hyd at uchafswm o 70%

a hyd at £8,000.

Gallech gael llai o ostyngiad os yw rheol arbennig o'r enw cost llawr yn berthnasol i chi. Gallai'r 
rheol hon gael ei defnyddio os yw'r Cyngor wedi prynu neu adeiladu eich cartref yn ddiweddar, 
neu os byddwn wedi gwario arian yn ei adnewyddu neu'n gwneud gwaith cynnal a chadw.

Beth yw'r drefn ar gyfer hysbysiadau oedi?

Mae'r rhan fwyaf o werthiannau'n cael eu cwblhau'n gyflym, ond o dro i dro bydd problemau

neu oedi. Os na fydd y Cyngor yn anfon Ffurflen RTB2 atoch (yr hysbysiad sy'n rhoi gwybod i

chi fod gennych Hawl i Brynu) neu'r Hysbysiad Adran 125 (hysbysiad o'r cynnig) o fewn yr

amseroedd a nodir, efallai y gallech gael gostyngiad ar y pris prynu. Rhaid defnyddio'r ffurflenni

oedi swyddogol a bydd y rhent y byddwch yn ei thalu yn ystod y cyfnod o oedi yn cael ei dynnu

oddi ar y pris y bydd yn rhaid i chi ei dalu am eich cartref. Fe allwch chi gael y ffurflenni oedi

hynny gan y Cyngor neu gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Beth yw'r gost o brynu cartref?

Mae rhai costau cychwynnol y mae'n debyg y bydd yn rhaid i chi eu talu wrth ddefnyddio'ch

Hawl i Brynu, a rhestrir rhai o'r rhain isod:

• Treth Stamp ar Dir

Efallai y bydd yn rhaid i chi dalu treth stamp ar dir wrth i chi ddod yn berchen ar

gartref. Cyfrifir treth stamp fel canran o'r pris y byddwch yn ei dalu am eiddo

sydd yn werth mwy na £120,000. Os yw'r pris rhwng £120,001 a £250,000, yna

rhaid talu 1% a'r canran yn codi yn ôl gwerth yr eiddo. Fodd bynnag, mae rhai

ardaloedd o Gaerdydd yn gymwys i gael Cymorth Ardal Ddifreintiedig. Dylai'ch

cyfreithiwr neu'ch trawsgludwr trwyddedig roi cyngor i chi am y rhain.

• Ffioedd Cyfreithiol a Ffi'r Arolwg

Bydd angen cyfreithiwr neu drawsgludwr trwyddedig arnoch i'ch tywys drwy'r

broses o brynu'ch cartref. Cyn cyflogi neb, holwch faint fyddant yn ei godi. Bydd

eich cynghorydd cyfreithiol yn gwneud archwiliadau lleol drosoch ac yn

cymeradwyo'r gwaith papur ar gyfer prynu'ch cartref. Pan fydd y gwerthiant

wedi'i gwblhau, rhaid i chi dalu'r Gofrestrfa Dir i'ch cofrestru fel y perchennog

newydd.
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Dylech gael arolwg ar eich cartref, fel arfer ar ôl derbyn yr Hysbysiad Adran 125. Gall hyn

gostio cannoedd o bunnoedd, ac fel rheol ceir dau fath:

- Arolwg a Phrisiad Sefydliad yr Arolygwyr Siartredig Brenhinol ar gyfer Prynwyr 

Tai. Adroddiad a phrisiad yw hwn mewn fformat safonol, i roi gwybod i'r prynwr 

am unrhyw broblemau arwyddocaol. Fel canllaw cyffredinol, mae'n debyg y bydd 

yn costio tua £250-£500.

- Arolwg Adeiladu. Mae hyn yn golygu archwiliad manwl o bob rhan o'r eiddo y 

gellir ei gweld. Gallai hyn gostio £600 neu fwy, ac efallai na fydd ar gael os mai 

fflat yw'ch cartref.

Dylech holi faint fydd cost y rhain cyn bwrw ymlaen gydag arolwg.

• Y ffioedd prisio a'r costau sydd ynghlwm â chael morgais.

Os byddwch chi'n cael benthyciad morgais, efallai y bydd yn rhaid i chi dalu am

y gost o'i drefnu. Bydd yn rhaid i chi dalu'r ffi prisio yn ogystal, sydd fel rheol tua

£200-£300.

Beth yw'r costau parhaol o fod yn berchen ar gartref?

Pan fyddwch chi'n berchen ar eich cartref, bydd angen i chi wneud taliadau rheolaidd, sy'n cael

eu rhestru'n gyffredinol isod:

• Morgais ar eich cartref

Mae sawl math gwahanol o forgais ar gael a bydd angen i chi gael cyngor am yr

hyn sy'n fwyaf addas ar eich cyfer chi. Os byddwch chi'n cael morgais, byddwch

yn talu llog a bydd angen ei dalu'n ôl dros gyfnod o 25 mlynedd.

• Yswiriant

Rhestrir y mathau mwyaf cyffredin o yswiriant isod:

- Yswiriant Adeilad, sy'n hanfodol. Bydd angen hwn arnoch i dalu am holl gost 

ailadeiladu'ch ty pe bai'n cael ei ddinistrio gan dân neu mewn damwain arall. Yn 

achos fflat neu fflat deulawr, bydd y Cyngor yn trefnu yswiriant ar gyfer yr holl 

floc; caiff eich cyfraniad ei gynnwys yng nghostau'r gwasanaeth. Os bydd angen 

morgais arnoch chi i brynu eich cartref, bydd y benthyciwr yn mynnu fod 

gennych yswiriant adeilad.

- Rhaid cael yswiriant bywyd i dalu gweddill eich morgais os byddwch yn marw 

cyn i gyfnod y morgais ddod i ben. Mae'n golygu na fydd eich teulu yn gorfod 

ysgwyddo'r baich o dalu'r ddyled ar y morgais.
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- Dylech ystyried cael yswiriant amddiffyn taliadau morgais, gan fod angen i chi 

ystyried yn ofalus sut y byddech yn talu eich ad-daliadau morgais pe baech chi'n 

colli'ch incwm. Mae sawl polisi yswiriant sy'n eich amddiffyn rhag y peryglon hyn, 

a dylech felly chwilio am y polisïau sy'n fwyaf addas ar eich cyfer chi. 

- Dylech gael Yswiriant Cynnwys i'ch yswirio rhag lladrata a pheryglon eraill.

• Treth Gyngor a chostau gwasanaethau

Fel perchennog eich cartref, bydd angen i chi dalu treth Gyngor, costau dwr a

holl filiau'r gwasanaethau eraill. Bydd angen i chi dalu'r rhain i bob cwmni

gwasanaeth yn unigol.

• Costau gwasanaeth, atgyweiriadau cyffredinol a chostau cynnal a chadw

fflatiau

Os byddwch chi'n prynu fflat neu fflat deulawr, byddwch yn prynu prydles tymor

hir. O dan y brydles, bydd y Cyngor yn gyfrifol am atgyweirio strwythurol, am

unrhyw ardaloedd cyffredin mewnol ac am du allan yr adeilad. Mae hyn yn

cynnwys atgyweiriadau a gwaith cynnal a chadw rheolaidd, ynghyd â gwaith

cynnal a chadw ac ailddodrefnu mwy (er enghraifft, atgyweirio'r to neu'r system

ddrysau), a all fod yn gostus. Bydd y Cyngor yn darparu gwasanaethau fel

goleuo'r ardaloedd cyffredin, glanhau'r ardaloedd cyffredin mewnol a gwaith

cynnal a chadw ar yr ardaloedd cyffredin y tu allan. Bydd yn rhaid i chi dalu

cyfran o'r costau, a gaiff eu galw'n gostau gwasanaeth. Bydd hefyd rhaid i chi

dalu tuag at gostau rheoli'r bloc, ynghyd â bod yn gyfrifol am gadw y tu mewn

i'ch fflat mewn cyflwr da.

Os byddwch yn penderfynu prynu'ch fflat neu'ch fflat deulawr, rhaid i'r Cyngor roi 

gwybod i chi faint fydd cost yr eiddo a rhoi amcangyfrif o unrhyw gostau 

gwasanaeth y bydd yn rhaid i chi eu talu am 5 mlynedd gyntaf y brydles. Bydd 

angen i chi gofio y bydd yn rhaid i chi dalu costau gwasanaeth pryd bynnag y 

caiff gwaith mawr ei gynnal ar eich bloc.

Beth os na fyddaf yn talu taliadau morgais yn rheolaidd?

Os na allwch chi dalu'r ad-daliadau ar eich morgais, mae'n bosibl y gall y benthyciwr fynd i'r

llys a gwneud cais i ailfeddiannu'ch cartref. Nid yw'r Cyngor wedi'i ymrwymo mewn unrhyw

ffordd i roi tenantiaeth arall i chi os byddwch yn colli'ch cartref yn y ffordd hon. 
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Beth sy'n digwydd os bydda' i'n dymuno gwerthu' fy nghartref ar ôl

defnyddio'r cynllun Hawl i Brynu?

Os byddwch yn gwerthu'ch cartref, neu'n cytuno i'w werthu, efallai y bydd yn rhaid i chi ad-dalu

rhan o'r gostyngiad neu'r cyfan ohono, yn dibynnu ar ba mor hir y buoch yn berchen ar y

cartref. Os byddwch yn gwerthu o fewn pum mlynedd i brynu, bydd yr ad-daliad wedi'i seilio ar

ganran o werth eich eiddo (heb welliannau). 

Os ydych chi eisiau gwerthu o fewn deng mlynedd i brynu o dan y cynllun Hawl i Brynu, rhaid i

chi gynnig eich cartref yn gyntaf am ei werth llawn ar y farchnad naill ai i'r Cyngor neu i

landlord cymdeithasol arall yn yr ardal.  

Sut i gysylltu â ni

Cyngor Sir Caerdydd

Hawl I Brynu (Right to Buy)
Blwch Post 616

Caerdydd

CF11 1DB    

Ffôn (029) 2053 7408

Ffacs (029) 2082 7404

e-bost leaseholdrtb@caerdydd.gov.uk


