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Cartrefi Cyntaf Caerdydd  
Polisi Enwebu 

 
 
Er bod Cyngor Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o opsiynau tai i'w drigolion, yn 
gyffredinol, mae mwy o bobl yn chwilio am eiddo nag sydd ar gael a/neu sy'n 
addas ar gyfer eu hanghenion.   
 
Gallai Cartrefi Cyntaf Caerdydd gynnig dewis tai arall i breswylwyr.  Mae'r 
cynllun ar gael i brynwyr tro cyntaf sy'n byw a / neu'n gweithio yng 
Nghaerdydd ac mae’n rhoi cyfle i bobl gymryd y camau cyntaf ar yr ysgol 
eiddo.  Nid yw wedi'i anelu at bobl sy'n gallu fforddio prynu eiddo addas ar y 
farchnad agored heb gymorth, neu'r rhai sydd wedi bod yn berchen ar gartref 
o'r blaen ond sy'n dymuno symud i ardal wahanol.   
 
 
Pwy sy'n gymwys ar gyfer y cynllun? 
 
Mae rhaid i’r rhai sy'n gymwys ar gyfer Cynllun Cartrefi Cyntaf Caerdydd 
Cyngor Caerdydd fod:   
 

• Dros 18 oed; 
• Yn ddeiliad pasbort cyfredol neu fod ganddynt ‘ganiatâd amhenodol i 

aros’ wedi’i stampio yn eu pasbort.  Rhaid i ymgeiswyr heb ganiatâd 
amhenodol i aros sydd â diddordeb mewn prynu cartref, allu dangos y 
gallu i sicrhau morgais gyda benthyciwr ag enw da 

• Yn brynwr tro cyntaf 
• Yn byw a / neu’n gweithio yng Nghaerdydd am y 6 mis diwethaf, neu'n 

weithiwr allweddol sy'n symud i Gaerdydd ar gyfer swydd *  
• Yn gallu bodloni ymrwymiad ariannol hirdymor perchentyaeth  
• Yn brynwr tro cyntaf ' yn eich hawl eich hun'.  (Byddai’r bobl sy'n 

perthyn i'r categori hwn yn ymgeiswyr sydd wedi bod yn berchen ar 
eiddo ar y cyd ac o ganlyniad i berthynas yn chwalu, nid ydynt yn 
berchen ar eiddo mwyach)   

• Mae pobl sy'n gadael y Lluoedd Arfog yn gymwys ar gyfer y cynllun os 
buont yn byw yng Nghaerdydd am o leiaf 6 mis yn union cyn ymuno â’r 
Lluoedd Arfog.  

• Pobl sy'n symud yn ôl i Gaerdydd am resymau personol neu 
broffesiynol ac sydd â chysylltiad lleol sefydledig 

• Pobl nad yw eu hamgylchiadau ariannol a/neu unigol yn galluogi iddynt 
brynu eiddo tebyg yn yr ardal ar y farchnad agored 

  

* ystyrir mai gweithwyr allweddol yw'r rhai sy'n gweithio ym maes Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol, Addysg a Gofal Plant, Diogelwch y Cyhoedd a Diogelwch Cenedlaethol a 
Bwyd a nwyddau hanfodol angenrheidiol eraill. Gall y gweithwyr allweddol a ystyrir newid yn 
unol â chanllawiau'r llywodraeth  
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Mae'r rhai nad ydynt yn gymwys ar gyfer y cynllun yn cynnwys: 
 

• Pobl nad ydynt yn byw nac yn gweithio yng Nghaerdydd neu sydd â 
chysylltiad lleol sefydledig â Chaerdydd 

• Pobl sydd â buddiant ariannol mewn eiddo ar hyn o bryd 
• Pobl sydd wedi bod â buddiant ariannol mewn eiddo fel unig 

berchennog o'r blaen 
• Pobl sydd wedi manteisio ar fenter perchentyaeth cost isel neu 

berchentyaeth â chymorth yn y gorffennol fel unig berchennog. 
• Pobl sydd ag incwm cartref a fyddai'n eu galluogi i brynu yr un fath o 

eiddo / eiddo tebyg ar werth llawn y farchnad 

Os nad ydych yn bodloni'r meini prawf i fod yn gymwys ar gyfer y 
cynllun ond bod amgylchiadau eithriadol o ran eich sefyllfa o ran 
tai, cysylltwch â ni i drafod ymhellach. 

 

Cydymgeiswyr 

Rhaid i gydymgeiswyr ar y cynllun fod yn ddau oedolyn sy'n gymwys ar gyfer 
y cynllun yn dilyn y meini prawf a nodwyd.   
 
 
Rydym yn ystyried cydymgeiswyr yn: 
 

• Bobl dros 18 oed   
• Rhaid i'r ddau ymgeisydd fod ar y cais; 
• Rhaid i'r ddau ymgeisydd fod ar y morgais; 
• Rhaid i'r ddau feddiannu'r eiddo a brynir drwy'r cynllun fel eu hunig 

gartref neu eu prif gartref; 
 

 
 
Ni dderbynnir cais ar y cyd os bydd un o'r ymgeiswyr yn anghymwys ar gyfer 
y cynllun. 
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Y BROSES ENWEBU 
 
Ar hyn o bryd mae mwy o bobl nag o eiddo ar gael i'w prynu drwy'r cynllun. 
Mae'r broses enwebu ganlynol ar gyfer DATBLYGIADAU NEWYDD ac 
EIDDO A AILWERTHIR yn galluogi'r Cyngor i enwebu ymgeiswyr mewn 
ffordd deg a thryloyw ac i baru eiddo a'r ymgeisydd/ymgeiswyr mwyaf addas.  
 
Bydd pob eiddo'n cael ei hysbysebu am gyfnod penodol.  I'w ystyried ar gyfer 
eiddo, rhaid i ymgeiswyr gyflwyno ffurflen gais wedi'i chwblhau'n llawn ac 
wedi'i llofnodi, ynghyd â'r holl dystiolaeth ofynnol, gan gynnwys tystysgrif 
morgais ddilys gan frocer morgais ag enw da, banc neu gymdeithas adeiladu 
a thystiolaeth o flaendal o 5% ar adeg y cais.  
 
Bydd eiddo'n cael ei enwebu'n bennaf mewn trefn ymgeisio – gallai hyn fod 
cyn diwedd y cyfnod hysbysebu. 
 
Fodd bynnag, ar gyfer tai teuluol (eiddo tair neu bedair ystafell wely), bydd 
ceisiadau a dderbynnir o fewn y 4 wythnos gyntaf y caiff yr eiddo ei 
hysbysebu yn cael eu blaenoriaethu ar gyfer teuluoedd o faint priodol i'r 
cartref. Fodd bynnag, rydym yn annog pob ymgeisydd i wneud cais mor 
gynnar â phosibl yn y broses. 
 
Yn ogystal, gellir hysbysebu rhai datblygiadau ar gyfer grwpiau penodol fel 
gweithwyr allweddol. Bydd unrhyw ofynion penodol yn cael eu gwneud yn glir 
yn y manylion marchnata. 
 
TYSTIOLAETH 
 
Rhaid i ymgeiswyr ddarparu'r dystiolaeth ganlynol -   
 

• Pasbort neu Drwydded Yrru a dogfen CiAA, os yw'n berthnasol  
• Cyfeiriad Cyfredol - cytundeb tenantiaeth neu lythyr gan rieni/landlord 

(os nad mewn llety rhent preifat), ynghyd â bil cyfleustodau neu gyfriflen 
banc  

• Cyfeiriadau Blaenorol (3 blynedd diwethaf) - fel y rhai a restrir uchod 
• Y 3 slip cyflog diwethaf ar gyfer prif gyflogwr 
• Geirda gan gyflogwr yn nodi cyflog blynyddol a dyddiadau cyflogaeth 
• Tystysgrif Morgais Ddilys mewn Egwyddor y mae'n rhaid iddi fod yn 

seiliedig ar uchafswm gallu benthyca (nid ar werth yr eiddo dan sylw).  
Ni ellir derbyn tystysgrifau ar-lein.  RHAID i'r swm a ddyfynnir ar y 
dystysgrif, ynghyd ag arbedion ar gyfer blaendal a ddangosir, dalu'r pris 
prynu 

• Os ydych yn symud yn ôl i Gaerdydd am resymau personol neu 
broffesiynol, rhaid i ymgeiswyr ddarparu prawf o gysylltiad lleol, megis 
adroddiad ysgol, neu fil cyfleustodau ar gyfer aelod o'r teulu sy'n byw yn 
yr ardal leol *  

• Gweithwyr allweddol yn unig – prawf bod ymgeisydd yn symud yn ôl i 
Gaerdydd ar gyfer swydd newydd, fel contract neu lythyr cyflogaeth gan 
gyflogwr newydd.  



   

POLISI ENWEBU CARTREFI CYNTAF (MEHEFIN 2021) 

• Tystiolaeth o flaendal o 5% o leiaf o'r pris prynu a hysbysebwyd (nid 
Gwerth y Farchnad) 

 
 
PRIF YSTYRIAETHAU 
 
Dylid ystyried y canlynol wrth ystyried cais -  
 
• Dylai fod gan bob oedolyn neu gwpl ei ystafell ei hun 
• Yn ddelfrydol, mae pob plentyn (a ystyrir o dan 16 oed) fod ag ystafell wely ar 

wahân ond lle nad yw hyn yn bosibl, byddem ond yn disgwyl i blant o'r un 
rhyw rannu ystafell wely 

• Ni ddylai plant o'r rhyw arall rannu ystafell lle mae un plentyn dros naw oed 
• Os nad yw'n bosibl i blentyn gael ei ystafell wely ei hun yna ni ddylai mwy 

na dau blentyn rannu ystafell wely 
• Gellir cynnal asesiad ariannol i sicrhau fforddiadwyedd os bydd  angen.  

Ystyrir bod fforddiadwyedd yn ddim mwy na 40% o'r incwm misol i'w wario 
ar daliad morgais misol 

• Gellir gofyn am dystiolaeth bellach a gellir cynnal gwiriadau gan gynnwys y 
gofrestrfa tir ar gyfer perchentyaeth flaenorol /gyfredol yn ôl yr angen 

• Bydd ymgeiswyr yn cael blaenoriaeth lle mae dewis tai yn bodloni maint 
aelwydydd/cyfansoddiad teuluol 

• Yn y rhan fwyaf o achosion, dim ond i eiddo lle mae uchafswm o un 
ystafell wely 'sbâr' ychwanegol o'i gymharu â maint aelwydydd y caiff 
aelwydydd eu henwebu 

 
 
 
Y Weithdrefn Apelio 
 
Os yw ymgeisydd yn anhapus gyda phenderfyniad y Cyngor, mae ganddo'r 
hawl i apelio.  Rhaid i apeliadau fod yn ysgrifenedig drwy lythyr neu e-bost at 
y Tîm Datblygu Tai yn y cyfeiriad canlynol o fewn 14 diwrnod i'r llythyr 
penderfyniad: 
 
Tîm Datblygu Tai 
Ystafell 348, Neuadd y Sir, 
Glanfa'r Iwerydd  
Caerdydd  
CF10 4UW 
 

E-bost – 
CartrefiCyntafCaerdydd@caerdydd.gov.uk/FirstHomesCardiff@cardiff.gov.uk 

Mae gan Reolwr priodol 15 diwrnod gwaith ar ôl derbyn y cais i adolygu'r 
penderfyniad gwreiddiol ac ymateb.  Yn ystod y cyfnod hwn, gall y Rheolwr 
ofyn am wybodaeth ychwanegol gan yr ymgeisydd a'r Swyddog 
Perchentyaeth.  Cyfarwyddwr Corfforaethol Pobl a Chymunedau fydd yn 
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gyfrifol am y penderfyniad terfynol a chaiff ymgeiswyr eu hysbysu'n 
ysgrifenedig.  
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