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RHAN BERCHNOGAETH ARWEINYDD Y DECHREUWR 
 
AM Y LLYFRYN 
Mae Rhan Berchnogaeth yn cynorthwyo pobl 
dad ydynt yn fforddio brynu cartref ei hunain. 

Mae’r llyfryn hwn yn rhoddi gwybodaeth am 
berchnogaeth gyfrannol, ac mae’n egluro sut 
mae’r cynllun yn gweithio, beth mae’n  
 

olygu a beth i’w wneud pe hoffwch brynu 
cartref trwy gyfrwn Rhan Berchnogaeth. 
 
Mae’r llyfryn hwn hefyd yn disgrifio dewisau 
eraill allasai helpu tenantiaid i fod yn 
berchnogion cartref. 
 

CYNNWYS 
Beth yw Rhan Berchnogaeth? 
Beth ydyw’r mathau gwahanol o Rhan Berchnogaeth? 
Pwy all fod yn Rhan Berchenog? 
Sut y gweithwyd Rhan Berchnogaeth? 
Pa faint mae Rhan Berchnogaeth yn ei gostio 
Pa faint ydyw’r costau o fod yn Rhan Berchenog? 
A allaf brynu rhan fwy o’m cartref? 
Beth sydd yn digwydd pan fuddaf eisiau symud? 
Pwy sydd yn ennill ar unrhyw  werth ychwanegol pan y gwerthwyd? 
Cwestiynau eraill ynglyn a Rhan Berchnogaeth. 
As oes dewisisau eraill ar gael i helpu gyda Rhan Berchnogaeth Cartref a 
Costau Isel! 
Beth ddylwn i wneud nesaf? 

 
BETH YW RHAN BERCHNOGAETH? 
 

Mae’n dewis neiliog i rentu a pherchnogaeth lawn.  Mae’n arbennig o addas i bobl gydag incwm 
rheolaidd yn dymuno bod yn berchen o’u cartref eu hunain ond yn methu fforddio gwneud hynny.  
Gyda Rhan Berchnogaeth gellir pwrcasu rhan o’ch cartref a thalu rhent ar y gweddill.  Nid ydyw Rhan 
Berchnogaeth yn golygu eich bod yn rhannu eich cartref gyd rhywun arall. 
 
Mae’r cyfanswm misol o rent a morgais yn is na chostau’r morgais a fuasai ei angen i brynu 100% o’r un 
cartref.  Mae hyn gan fod perchnogaeth gyfrannol yn cael ei chynnal gan arian o’r llywodraeth sydd yn 
lleihau’r rhent. 

 
BETH YW’R GWAHANOL FATHAU O BERCHNOGAETH GYFRANNOL? 
Y mathau gwahanol o gynlluniau perchnogaeth gyfrannol sydd ar gael yw: 
1 Rhan Berchnogaeth 

Mae Landlordiaid Cymdeithasol Annibynnol yn adeiladu cartrefi newydd neu yn adfer rhai 
sydd yno’n barod ar gyfer Rhan Berchnogaeth.  Gallasant hefyd fod ag eiddo rhan 
berchnogaeth ail law ar gael bel ma’e cyn berchennog yn symud. 
 

2 Rhan Berchnogaeth Gwneud Eich Hun (DIYSO) 
Gyda DIYSO ‘rydych yn dewis y cartre a fuasech yn ei brynu p buasech yn prynu eich hunan.  Bydd angen 
I Landlord Cymdeithasol gymeradwy y cartref a ddewiswch cyn I chwi ei brynu. 

  
PWY ALL DDOD YN BERCHENNOG CYFRANNOL? 
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� Pobl nad ydynt yn gally fforddio’r gost gyflawn o   berchnogaeth ar unwaith 
� Cyplau a theuluoedd yn chwilio am eu cartref cylaf 
� Pobl sydd yn abl i gael morgais 

 
 
 
SUT MAE RHAN BERCHNOGAETH YN 
GWEITHIO? 
Mae maint y cyfran a brynwch yn cychwyn ar 
40% o werth yr eiddo.  Mae rhan berchnogaeth 
yn talu rhontmiool ymlaen llaw i’r Gwmdeithas 
ar y gyfran nad ydynt wedi ei brynu. 
Am y cyfran a brynwch bydd arnoch, fel arfer 
bydd angen morgais, ond y gallwch dalu arian 
am eich cyrfan os ydyw’r arian  
 

 
gennych (hwyrach trwy ddefnyddio arian o 
ewyllys). Mae morgeisi ar gael gan 
gymdeithasau adeiladu a banciau.  Bydd rhaid 
ichwi ymwelad ag un (neu fwy nag un) i 
ddarganfod pa faint a fyddant yn barod i’w 
fenthyca ichwi. 
Llwyrach y gallwch gael morgais 100%. Os nad 
ycydch, bydd rhaid ichwi chwilio am ernes 
fechan (fel arfer 5% o werth  y cyfran yr ydych 
un ei brynu).

 
PA FAINT MAE RHAN BERCHNOGAETH YN 
EI GOSTIO ? 
Mae rhan berchnogaeth yn rhatach na phrynu 
100%.  Bydd y swm a dello bod mis  
 

 
yn dibynnu ar nifer o bethau fel pris yr eiddo, 
maint y cyfran a fyddwch yn ei brynu, yn rhent 
a’r costau morgais.  Yr uchaf maint y cyfran a 
brynwch, yr wuch fudd y costau misol – taliadu 
morgain a rhent–gyda’u gilydd.

Gwelir isod arweiniad tebygol o ba faint y buasech yn ei dalu dan  rhan berchnogaeth  
 
 Ty    Pris  Morgais  Rhent  CyfanswmTotal 
 £  %  £  £  £  £ 
100,000 40  40,000  312   130  442  
110,000 40  44,000  343  140  483 
120,000 40  48,000  374  150  524 

 
Nodiau:  
Morgais misol wedi ei seilio ar: 
•  100% morgais ad-daliad ar 8% 
•  morgais 25 mlynedd 
•  lwfans treth llawn ar 15% 
 
Dim ond arweiniad ydywir ffigurau hyn – bydd  y Gymdeithas yn eich hysbysu beth fydd eich rhent a’ch 
benthycwr morgais yn gadael ichwi wybod beth fydd cost misol eich morgais. 

 
PA GOSTAU SYDD YN DEILLIO O DDOD YN RHAN  BERCHNOGAETH ? 
Fel ag y mae pan yn prynu ty eich hunan, mae dod yn Rhan Berchnogaeth yn golygu rhai costau.  Byth 
rhaid talu rhai o’r rhain unwaith.  Y lleill fydd rhaid eu talu yn rheolaidd, fel arfer yn fisol. 
 
Costau pan yn prynu 
• ffioedd cyfrithiol (i’ch cyfreithiwr neu i’ch trawsgludiaethwr) 
• ffioed prisio (am arowg o’ch cartref y mae banciau a chymdeithasau adeiladau yn eu mynnu) 
• unrhwy bridlannau trefnu morgais (gofynwch i,ch banc neu eich cyumdeithas adeiladu) 
• unrhyw ernes a delir (a fydd yn lleichau eich costau misol) 
 
 
Costau Mudo 

Gallasal y rhain gynnwys: 
• treuliau mudo 
• hwyrach rai cyfarpar neu ddodrefn 
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Cofiwch, ar ôl ichwi symud i mewn, hefyd gostau bob dydd fel: 
• rhent 
• taliadau morgaiss  
• polisi yswiriant diogelu morgais (pe digwydd diweithdra) 
• yswiriant cynnwys (am eith eiddo fel dodrefn, carpedi, ac ati) 
• treth cyngor 
• yr holl bridiannau nwy, trydan, dwr a’r teliffon 
• billau teuluol arferol (e.e. trwydded teledu) 
• yr holl atgyweirio, costau adduno a chynnal a chadw – chwi fel rhan berchnogaeth fydd yn 

gyfrifol am y rhain. 
 
A OES MODD I MI BRYNU CYFRAN YCHWANEGOL A’M CARTREF? 
Fel arfer, gallwch ychwanegu eich cyfran ar ôl un flwyddyn o fod yn berchennog.  Gelwir hyn yn risio.  
Gyda grisio gallwch ddod yn berchennog cyflawn o’ch cartref.  Bydd yn rhaid ichwi brynu o leiaf 20% 
mwy o’ch cyfran bob tro.  Bydd y cyfran a brynwch yn costio canran o werth y farchnad o’ch cartref.     
Bob tro y byddwch yn codi eich cyfran, bydd eich taliadau rhent yn gostwng.  Ond, os byddwch yn talu 
am yr ychwanegiad gyda morgain mwy, bydd eich taliadau morgain mnisol yn codi.  Fel arfer, bydd 
prynu canrannau ychwanegol yn golygu bod cyfanswm eich taliadau rhent a morgais yn mybd i fyny.  
Fodd bynnag, nid oes rheidrwydd arnoch i godi eich cyfran – mae hyn yn hollol i fyny i chwi benderfynu. 
Mae perchnogaeth gyfrannol yn byblyg ac un gadael ichwi ddewis os a phan byddwch yn dymuno codi 
lefel eich perchnogaeth. 

 
BETH SYDD YN DIGWYDD PAN FYDDAF EISIAU SYMUD ? 
Nid yw yn wahanol o gwbl i pan fyddwch yn symud pan ydych yn berchennog cyflawn o’ch cartref.  Y 
cam cyntaf yw ichwi hysbysu’r Gymdeithas eich bod yn dymuno cael gwared a’ch cyfran.  Unwaith 
bydd gwerth wedi cytuno arno bydd y Gwmeithas yn marchnata eich cyfran i rhan berchnogaeth eraill 
ar eu rhester gyfredol.  Bydd y Gymdeithas yn codi pridiant o £150 ynghyd a TAW am y gwasanaeth 
hwn. 
 
Os nad ydyw y Gymdeithas yn enwi prynwr o fewn cyfnod rhesymol, gallwch yna werthu eich eiddo ar 
y farchnad agored, fel arfer trwy asiant stad. Fodd bynnag, ar yr amser yma fe fydd rhaid cael prisiad 
annibynnol, a bydd costau hwn yn gyfrifoldeb i’r perchennog cyfrunnol.   
 
Pan fyddwch yn penderfynu symud, bydd y Gymdeithas yn egluro sut mae hyn yn gweithio yn fwyn 
manwl … Mewn gwirionedd, mae rhan berchnogaethyn darganfod nagd ydyw gwerthu eu carfrefi 
ddim mwy cymleth nag a fuasai pe buasent yn berchnogion cyflawn. 

 
PWY SYDD YN CAE BUDD O UNRHYW GYFODIAD MEWN GWERTH PAN FYDDAF YN 

GWERTHU ? 
Fe fyddwch chwi, fel rhan berchnogaeth, yn elwa o unrhyw gyfodiad yng ngwerth yr eiddo ar y cyfran 
sydd yn eiddo ichwi.  Os ydyw gwerth eich cartref wedi codi o £5,000 ac yr oeddych yn berchen 40% 
eich cyfran o’r codiad fydd £2,000.  Ond gall prisiau tai ostwng ynghyd a chodi.  Pedigwydd hyn, fe fydd 
rhaid ichwi ysgwyddo cyrfan o’r golled. 

 
 
 
CWESTINYAU ERAILL AM RHAN BERCHNOGAETH 
1 A oes hawl gennyf  i newid neu i wella fy nghartref? 

Oes, ond yn gyntaf bydd rhaid ichwi gael caniatad ysgrifenedig gan y Gymdeithas cyn gwenud 
unrhyw newid new ychwaneglad at eich cartref.  Hwyrach y bydd rhaid hefyd ichwi gael 
caniatad gan eich benthycwr morgais.  Y chiw fydd yn talu yr oll o’r costau o unrhyw newid 
neu ychwanegiad.  Fodd bynnag, os gwerthwch eich cartref, ni fyddwch yn cael dim ond rhan 
o unrhwy godiad mewn gwerth. 
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2 A ydwyf yn gyfriol am atgyweriadau, addurno a chynnal a chadw? 

Ydych, fel  rhan berchnogaeth, rydych yn gyfiofol am atgyweiriadau, adurno a chynnal a 
chadw eich cartref ac am unrhyw gostau. 

 
3 A ydyw y rhan berchnogaeth yn gyfrifol md yswiriant adeiladau? 

Fel arfer, nid ydyw.  Fe gynhwysir hyn yn eich rhent.  Os ewch ymlaen i fod yn berchennog 
cyflawn, bydd y cyfrifoldeb am yswiriant adeiladau un pasio I chwi.  Mae yswiriant cynnwys y 
ty bod amser yn gyfrifoldeb i’r perchennog cyfrannol. 

 
4 A allaf is-osod fy nghartref ? 

Ni chaniateir is-osod eich cartref 

 
5 PA BETH A WNAF NESAF ? 

Os oes gennych ddiddordeb ac eisiau mwy o wybodaeth am Rhan Berchnogaeth 
 
1. Cysylltwch a’r Gymdeithas i darganfod : 

• a ydych yn gymwys 
• pa gartrefi sydd ar gael un eich ardal chwi 
• pa bryd y gallasech brynu eiddo  
 

2. Talu ymweliad a’ch banc new eich cymdeithas adeiladu i 

• drafod eich dymuniad I brynu eiddo rhan berchnogaeth   
• darganfod pa faint y buasent yn barod I’w roddi ar fenthyg ichwi 
• darganfod mwy am wahanol forgeisi 

 
3. Siarad gyda personau professiynol eraill 

• cyfreithiwi i ddarganfod y gofynion cyfreithiol o brynu cartrefe 
• trawsgludiaethwr trwyddedig yn lle cyfreithiwr 
• siarad gyda banciau new gymdeithasau adeiladu ynglyn a’r gwahanol forgeisi syd ar 

gael. 

 
 
COFIWCH Y GALLASAI EICH GYFLE I FOD YN BERCHENNOG AR EICH CARTREF EICH 
HUN DIM OND GALWAD FFÔN I FFWRDD 
 
 

OS AM FWY O WYBODAETH, A FUASECH GYSTAL A CHYSYLLTU A 
M L WilliamsM L WilliamsM L WilliamsM L Williams    

01492 572727 
 


