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Beth sy’n digwydd os ydw i’n methu taliadau morgais?  

Er bod hyn yn gam cynnar iawn, mae’n bwysig gweithredu’n gyflym.  Trwy gysylltu â’ch 

rhoddwr benthyciadau i egluro eich amgylchiadau, gallech lunio cytundeb ac osgoi camau 

pellach.  

Efallai y gallant newid eich Cynllun Talu, eich galluogi i wneud newidiadau i'ch taliadau am 
gyfnod byr (Cyfraddau Llog Llai, Llog yn Unig, Lleihau'r swm yr ydych wedi'i fenthyg, 
ymestyn yr amser sydd gennych i dalu).   
Cofiwch drafod effeithiau hir dymor y dewisiadau hyn gyda’r Rhoddwr Benthyciadau.  

Rheolau y mae’n rhaid i roddwr benthyciadau eu dilyn:  

 Mae’n rhaid i’r rhoddwr benthyciadau geisio trafod eich arian gyda chi a rhoi cyfle 
rhesymol i chi dalu’r ôl-ddyledion  

 Mae’n rhaid i’r rhoddwr benthyciadau anfon llyfryn Gwasanaeth Cyngor Digartrefedd 
Cenedlaethol (NHAS) ar ôl-ddyledion morgais atoch neu  

 Daflen yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) ar ôl-ddyledion neu ddiffygdalu  

 Mae’r ddwy daflen yn cynnig cyngor ar ba gamau y gallwch eu cymryd i gadw eich cartref.  
Mae’n rhaid i’ch rhoddwr benthyciadau gyfathrebu â chi mewn modd sy'n glir ac yn hawdd 
ei ddeall.  Dywedwch wrthyn nhw os ydych chi’n ei chael yn anodd deall unrhyw wybodaeth 
y maent yn ei hanfon atoch.  
Mae’n rhaid i’ch rhoddwr benthyciadau roi manylion:  

 Eich taliadau dros y ddwy flynedd ddiwethaf  
 Eich rhandaliadau misol  
 Swm yr ôl-ddyledion  
 Faint sydd ar ôl i’w dalu ar eich morgais  
 Y llog neu gostau fydd yn cael eu hychwanegu  
 Ystyried unrhyw gynigion i ad-dalu’r ôl-ddyledion ac unrhyw ddewisiadau rhesymol 

eraill yr ydych yn eu hawgrymu i gadw eich cartref.  
 Os nad ydynt yn derbyn eich awgrymiadau mae’n rhaid iddynt ysgrifennu atoch o 

fewn 10 diwrnod gwaith i egluro pam.  
 Os yw eich rhoddwr benthyciadau yn cyflwyno cynnig i glirio eich ôl-ddyledion, dylai 

bod y cynnig yn hawdd ei ddeall a dylid rhoi cyfnod rhesymol o amser i chi ei 
ystyried.  

 Mae’n rhaid i’ch rhoddwr benthyciadau gyfathrebu â chi mewn modd sy'n glir ac yn 
hawdd ei ddeall.  Dywedwch wrthyn nhw os ydych chi’n ei chael yn anodd deall 
unrhyw wybodaeth y maent yn ei hanfon atoch.  

A oes unrhyw ddewisiadau eraill os na all fy Rhoddwr 
Benthyciadau newid fy nhrefniadau presennol?  

Oes – Gallech ystyried newid Rhoddwr Benthyciad ar gyfer Morgais - efallai y bydd 
rhoddwyr benthyciadau eraill yn cynnig bargen morgais sy'n fwy addas ar eich cyfer chi.  
Cofiwch bydd yn rhaid talu am unrhyw ôl-dyledion gyda'r rhoddwr benthyciadau presennol.  
Efallai y bydd cost am newid rhoddwr benthyciadau hefyd.  
 

Beth sy’n digwydd os nad ydw i’n gallu gwneud unrhyw 
newidiadau i helpu?  
Os ydych chi’n parhau i gael anawsterau gall eich Rhoddwr Benthyciadau wneud cais i'r 
Llys i gael ‘Hawliad Meddiant’, ar ôl cyflwyno'r hawliad, y terfyn amser safonol ar gyfer 
gwrandawiad yw 4-8 wythnos.  
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Beth allaf i ei wneud i helpu fy hun?  
  Bydd angen i chi ddangos i’r llys eich bod wedi cadw mewn cysylltiad â’ch rhoddwr 

benthyciadau ac wedi ymddwyn yn gyfrifol.  Mae hyn yn golygu na ddylech 
anwybyddu unrhyw gyswllt gan eich rhoddwr benthyciadau.  

 Bydd angen i chi ddangos eich bod wedi archwilio pob opsiwn posibl ar gyfer talu’r 
ôl-ddyledion ac eich bod wedi ceisio llunio trefniant drwy drafod gyda'r rhoddwr 
benthyciadau.  

 Cadw at unrhyw gytundeb sydd gennych gyda’r rhoddwr benthyciadau.  Os nad 
ydych yn gwneud hyn, gall eich rhoddwr benthyciadau fynd â chi i’r llys ar ôl rhoi 15 
diwrnod o rybudd i chi.  
 

Pryd y dylai eich rhoddwr benthyciadau oedi achos llys  
Mae protocol cyn-gweithredu yn nodi na ddylai eich rhoddwr benthyciadau ddechrau achos 
llys os ydych wedi gwneud hawliad:  

 O dan bolisi amddiffyn taliadau morgais ac yn debygol o dderbyn taliad  
  am gymorth ar gyfer llog ar forgais (SMI) neu Gredyd Cynhwysol ar gyfer cymorth 

gyda chostau morgais ac yn debygol o dderbyn taliad  

Os nad yw’r taliadau hyn yn cyfrif am gost eich rhandaliadau misol cyfan bydd angen i chi 
ddangos i’ch rhoddwr benthyciadau y gallwch dalu am y diffyg.  Dylai eich rhoddwr 
benthyciadau oedi achos llys os: 

 Ydych yn derbyn cymorth gan eich awdurdod lleol o dan gynllun achub morgeisi neu 
dîm atal digartrefedd  

  Bod eich incwm ar fin gwella digon i’ch galluogi i dalu (er enghraifft rydych wedi 
cael cynnig swydd gyda chyflog gwell neu eich bod yn derbyn lletywr).  

 Wedi gwneud cwyn i’r Gwasanaeth Ombwdsmon Ariannol (FOS) ynglŷn â sut mae 
eich rhoddwr benthyciadau wedi delio â'ch ôl-ddyledion.  

 Eich bod yn cymryd camau i werthu eich cartref am bris rhesymol  

Oedi adfeddiant er mwyn i chi werthu eich cartref  
 Os yw eich rhoddwr benthyciadau yn cytuno i oedi achos llys am eich bod yn 

gwerthu eich cartref mae'n rhaid i chi roi manylion unrhyw gynnig iddynt a'r 
Dystysgrif Perfformiad Ynni (EPC), neu dystiolaeth eich bod wedi trefnu bod eich 
eiddo yn cael ei asesu.  

 Dylech roi caniatâd i’ch gwerthwr tai a'ch cyfreithiwr i gysylltu â’ch rhoddwr 
benthyciadau yn uniongyrchol am gynnydd unrhyw werthiant.  
 

Beth fydd yn digwydd yn y llys?  
Bydd y Barnwr yn ystyried eich amddiffyniad ac yn penderfynu sut i symud ymlaen â 

hawliad y rhoddwr benthyciadau.   

Mae nifer o ddewisiadau y gall y barnwr eu hystyried:  

 Gohirio’r gwrandawiad   

Mae hyn fel arfer yn digwydd os yw’r llys angen mwy o wybodaeth i benderfynu ar 
adfeddiant.   

 Gwrthod yr Achos   

Os yw’r achos yn cael ei wrthod gallwch barhau i fyw yn yr eiddo.  Byddai hyn fel 
arfer yn digwydd os yw’r ôl-ddyledion wedi’u talu’n llawn.   
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 Cymeradwyo Gorchymyn Ildio Meddiant Llwyr   

Mae hyn fel arfer yn effeithiol o fewn 28 diwrnod.  Pan fo’r Gorchymyn Ildio 
Meddiant yn dod i ben gall y Rhoddwr Benthyciadau wneud cais i’r Llys am Warant 
Troi Allan. Os ydych yn derbyn Gwarant Troi Allan mae’n rhaid i chi adael yr eiddo 
cyn y dyddiad a nodwyd, oni bai y gallwch ddarparu amddiffyniad pellach yn erbyn 
hyn.  

 Cymeradwyo Gorchymyn Ildio Meddiant Ataliedig   

Os yw’r Llysoedd yn cymeradwyo Gorchymyn Ildio Meddiant Ataliedig bydd telerau 
(e.e. cynllun ad-dalu). Os ydych yn cadw at delerau'r Gorchymyn bydd yn cael ei 
ddiddymu a gallwch aros yn yr eiddo.  Os nad ydych yn cadw at y telerau mae’n 
debyg y bydd y Llys yn cymeradwyo gorchymyn ildio meddiant llwyr.  

 

Os rhoddir Gorchymyn Ildio Meddiant, ydych chi’n gallu 
helpu?  

Ydyn – Bydd y Swyddog Atal Digartrefedd yn trafod eich holl ddewisiadau gyda chi, ac yn 
rhoi cyngor ar dderbyn llety amgen, fforddiadwy, pe bai’n rhaid i chi adael eich cartref 
presennol.   

Pan fo gorchymyn ildio meddiant o fewn 56 diwrnod o ddod i ben fe fyddwch yn cyfrif fel 
Digartref yn Statudol.  Ar y pwynt hwn, efallai y gall y Swyddog Atal Digartrefedd wneud 
mwy i’ch cynorthwyo, yn dibynnu ar eich amgylchiadau personol a bydd yn trafod hyn gyda 
chi yn fanylach yn ystod eich asesiad.  

Beth sy’n digwydd os nad yw’r rhoddwr benthyciadau yn 
dilyn y rheolau?  
Os nad yw eich rhoddwr benthyciadau wedi dilyn y protocol cyn-gweithredu gallai’r llys:  

 Roi amser i chi drafod gyda’ch rhoddwr benthyciadau drwy oedi’r achos llys  
 Orchymyn bod y rhoddwr benthyciadau yn talu eich costau cyfreithiol  
 Atal eich rhoddwr benthyciadau rhag ychwanegu eu costau at yr hyn sydd eisoes yn 

ddyledus iddynt  

Opsiynau Morgais  

• Newid eich Cynllun Talu - Efallai bydd eich Rhoddwr Benthyciadau yn eich 
galluogi i newid eich taliadau am gyfnod byr (Cyfraddau Llog Llai, Llog yn Unig, 
Lleihau'r swm yr ydych wedi'i fenthyg, ymestyn yr amser sydd gennych i dalu). 
Cofiwch drafod effeithiau hir dymor yr opsiynau hyn gyda’ch Rhoddwr 
Benthyciadau.   

• Newid Rhoddwr Benthyciad ar gyfer Morgais - efallai y bydd rhoddwyr 
benthyciadau eraill yn cynnig bargen morgais sy'n fwy addas ar eich cyfer chi.  
Cofiwch bydd yn rhaid talu am unrhyw ôl-dyledion gyda'r rhoddwr benthyciadau 
presennol.  Efallai y bydd cost am newid rhoddwr benthyciadau hefyd.  

• Sicrhau eich bod yn gwneud taliadau – dylunio cyllideb yr aelwyd, torri eich 
gwariant ac ystyried dulliau o hybu eich incwm.  Os ydych yn dangos i’ch 
rhoddwr benthyciadau eich bod wedi ymrwymo i dalu cymaint ag y gallwch 
dylent roi mwy o amser i chi ddatrys eich materion ariannol  

• Efallai y byddwch yn gymwys i gael cymorth gan Gynllun Cefnogi Morgais  
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Cynllun Cymorth Morgais  

Beth yw Cymorth ar gyfer Llog ar Forgais?  

Mae hwn yn gynllun lle bo’r Llywodraeth yn camu i mewn ac yn talu’r llog ar £200,000 
cyntaf eich morgais sy’n weddill neu £100,000 os ydych chi’n derbyn Credyd Pensiwn ar 
gyfer y cyfnod na allwch fforddio talu amdanynt.  Mae lefel y llog yn cael ei osod gan y 
llywodraeth.  
 Efallai y gallwch gael cymorth tuag at daliadau llog ar:  

 Eich morgais  
 Benthyciadau yr ydych wedi’u cymryd ar gyfer atgyweiriadau a gwelliannau i’ch 

cartref  
Enw’r cymorth hwn yw Cymorth ar gyfer Llog ar Forgais (SMI).  
Mae’n cael ei dalu fel benthyciad, y bydd angen i chi ei ad-dalu gyda llog pan fyddwch yn 
gwerthu neu drosglwyddo perchnogaeth eich cartref.  
Fel arfer bydd angen i chi fod yn derbyn, neu eich trin fel eich bod yn derbyn, budd-dal 
cymwys i dderbyn SMI.  
Nid oes gwarant y gellir cael SMI ar gyfer morgais neu fenthyciad.  
 
 

Beth yw’r meini prawf cymhwyso?  
Er mwyn cymhwyso ar gyfer benthyciad Cymorth ar Gyfer Llog ar Forgais (SMI) fel arfer 
mae’n rhaid i chi dderbyn un o'r canlynol:  

 Cymhorthdal Incwm 
 Lwfans Ceisio Gwaith(JSA) yn seiliedig ar incwm  
 Lwfans Cyflogaeth a Chefnogaeth (ESA) yn seiliedig ar incwm 
 Credyd Cynhwysol 
 Credyd Pensiwn 

Gallwch ddechrau derbyn benthyciad:  
 o’r dyddiad yr ydych yn dechrau cael Credyd Pensiwn  
 ar ôl i chi dderbyn 9 taliad credyd cynhwysol yn olynol  
 ar ôl i chi hawlio unrhyw fudd-dal cymwys arall am 39 wythnos yn olynol  

Efallai y gallwch gael SMI os ydych yn gwneud cais am un o’r budd-daliadau cymwys ond 
nad ydych yn gallu ei gael am fod eich incwm yn rhy uchel.  Yna byddwch yn cael eich trin 
fel rhywun sy’n derbyn y budd-dal yr ydych wedi cyflwyno cais ar ei gyfer.  
Ni fyddwch yn cael eich trin fel rhywun sy’n derbyn Credyd Cynhwysol os na allwch ei 
dderbyn oherwydd bod eich incwm yn rhy uchel.  

Beth na ellir defnyddio SMI ar ei gyfer  
Ni ellir defnyddio SMI i’ch cynorthwyo i dalu:  

 Y swm yr ydych wedi’i fenthyg - dim ond y llog ar eich morgais  
 Unrhyw beth tuag at y polisïau yswiriant sydd gennych  
 Taliadau morgais a fethwyd (ôl-ddyledion)  

Os ydych chi’n gymwys ar gyfer Cymorth ar gyfer Llog ar Forgais (SMI), fe gewch chi 
gymorth i dalu’r llog ar hyd at £200,000 o’ch benthyciad neu eich morgais.  Mae’r ffigur yn 
£100,000 os:  

 Ydych yn derbyn Credyd Pensiwn  
 Eich bod wedi dechrau hawlio budd-dal cymwys arall cyn mis Ionawr 2009  

 Os ydych eisoes yn derbyn SMI ac yn symud i Gredyd Pensiwn o fewn 12 wythnos ar ôl 
gorffen derbyn eich budd-daliadau eraill, cewch gymorth gyda llog ar hyd at £200,000.  
Y gyfradd llog a ddefnyddir ar hyn o bryd i gyfrifo faint o SMI gewch chi yw 2.61%.  

 

 

 

https://www.gov.uk/income-support
https://www.gov.uk/jobseekers-allowance
https://www.gov.uk/employment-support-allowance
https://www.gov.uk/universal-credit
https://www.gov.uk/pension-credit
https://www.gov.uk/pension-credit
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Beth fyddaf i’n ei dalu’n ôl?  
Telir SMI fel benthyciad.  Bydd angen i chi ad-dalu’r arian gyda llog pan fyddwch yn 
gwerthu neu drosglwyddo perchnogaeth eich cartref.  
Mae’r llog yn gallu mynd i fyny neu i lawr, ond ni fydd y gyfradd yn newid fwy na dwywaith y 
flwyddyn.  Y gyfradd bresennol yw 1.7%.  
Os ydych chi eisiau talu’r benthyciad yn ôl yn gyflymach, gallwch wneud ad-daliadau 
gwirfoddol.  Isafswm yr ad-daliad gwirfoddol yw £100 neu'r balans sy'n weddill os yw'n llai 
na £100.  

Sut y telir SMI?  
Fel arfer telir SMI yn uniongyrchol i'ch rhoddwr benthyciadau.  
Gellir dechrau taliadau naill ai:  

 o’r dyddiad yr ydych yn dechrau cael Credyd Pensiwn  
 ar ôl i chi dderbyn 9 taliad credyd cynhwysol yn olynol  
 ar ôl i chi hawlio unrhyw fudd-dal cymwys arall am 39 wythnos yn olynol  

 
 

Cynllun Achub Morgeisi  

 

A oes unrhyw gymorth ychwanegol yng Nghymru i helpu 
perchnogion tai i gadw eu cartrefi?  
 Mae’r Cynllun Achub Morgeisi (mae awdurdodau gwahanol yn rhoi enw gwahanol arno) ar 
gyfer teuluoedd ag incwm blynyddol sy’n is na £60,000, gydag 'anghenion blaenoriaethol' 
(rhywun yn feichiog, henoed, anabl neu fod plant ifanc yn byw yno) ac mewn perygl o golli 
eu cartref.  Os ydych chi’n gymwys ar gyfer y Cynllun Achub Morgeisi, mae dau ddewis:  

• Prynu’r eiddo’n llwyr  
• Cynllun Cymorth Prynu (dim ond ar gael pan fo'r cynllun wedi'i ariannu gan 

Lywodraeth Cymru)  
 
 Cydberchnogaeth (ddim ond ar gael pan fo’r cynllun wedi'i ariannu gan Grŵp Cynefin yn 
unig, er enghraifft neu gyllid Llywodraeth Cymru)   
 
Os yw Grŵp Cynefin yn fodlon y gall gynorthwyo, bydd yn cysylltu â rhoddwr benthyciadau 
morgais y perchennog (a rhoddwyr benthyciadau unrhyw ddyledion eraill sy’n cael eu 
gosod ar yr eiddo).  Pan fo achos cymryd meddiant ar fin digwydd, bydd Grŵp Cynefin yn 
darparu cadarnhad ysgrifenedig bod cais wedi’i dderbyn o dan y Cynllun Achub Morgeisi ac 
yna gall y perchennog gyflwyno hyn yn y gwrandawiad meddiant.  Fel arfer mae’r ddogfen 
hon yn ddigon i ohirio’r gwrandawiad ac atal gorchymyn ildio meddiant.  
 
Sylwer bod Achub Morgeisi yn ddibynnol ar argaeledd cyllid.  
I gael rhagor o wybodaeth ar Achub Morgeisi yng Nghonwy, cysylltwch â Grŵp Cynefin ar 
0300 111 2122.  
 
Y Protocol Cyn-Gweithredu gan Roddwyr Benthyciadau Morgais (ar gael yng 
Nghymru a Lloegr yn unig).  
Mae’r cynllun hwn yn bodoli i sicrhau bod rhoddwyr benthyciadau wedi ystyried yr holl 
ddewisiadau eraill cyn ceisio adfeddiannu eiddo megis:   

 Mae’n rhaid i’ch rhoddwr benthyciadau anfon gwybodaeth gyfreithiol atoch cyn 
adfeddiannu eich cartref a rhoi gwybodaeth i chi ynglŷn â faint o arian sy’n 
ddyledus ar eich morgais.  
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 Mae’n rhaid iddynt ystyried unrhyw gais rhesymol gennych i newid y dyddiad 
neu sut ydych yn ei dalu.   

 Oedi gweithredu os yw eich eiddo ar werth.   

 Os ydych wedi ceisio llunio cytundeb am y newidiadau gyda’ch rhoddwr 
benthyciadau a’u bod yn gwrthod, mae’n rhaid iddynt eich hysbysu’n 
ysgrifenedig (o fewn 10 diwrnod o gyflwyno’r cais) yn amlinellu’r rhesymau pam 
eu bod wedi gwrthod eich cynnig   

 Os ydych chi wedi llunio cytundeb gyda’ch rhoddwr benthyciadau ac na fu modd 
i chi gadw at y cytundeb, mae’n rhaid i'ch rhoddwr benthyciadau eich 
rhybuddio'n ysgrifenedig eu bod yn bwriadu dechrau achos llys, gan roi o leiaf 15 
diwrnod gwaith o rybudd i chi o’r  camau y maent yn bwriadu eu cymryd.   

 
Efallai y byddwch yn canfod bod eich alldaliadau yn parhau i fod yn rhy uchel.  Yn ystod 
eich cyfarfod gyda’r Swyddog Atal Digartrefedd, bydd tai fforddiadwy amgen yn cael eu 
trafod gyda chi a sut y gallwch gael mynediad atynt.   
Cofiwch, os yw eich amgylchiadau yn gwaethygu mae’n bwysig eich bod yn rhoi gwybod i 
ni.  

 
A oes unrhyw wasanaethau eraill sy’n gallu rhoi cyngor i 
mi am ôl-ddyledion morgais?  

Oes – Gall ein hasiantaethau partner gynnig ystod o gyngor a chefnogaeth i chi.  
 
 

 

 01792 469400    www.sheltercymru.org.uk  

  Uned 5, Adeilad yr Orsaf, Stryd Bodfor, Y Rhyl LL18 1AT 
 

 

0344 477 2020   www.citizensadvice.org.uk 

 Eryl Wen, Eryl Place, Llandudno, Conwy LL30 2TX 
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Dewis Cymru yw’r lle i gael gwybodaeth am les yng Nghymru. 
Os hoffech wybodaeth all eich helpu i feddwl am yr hyn sy'n bwysig i chi, ynghyd â 
gwybodaeth am sefydliadau a gwasanaethau lleol a all helpu, gallwch fynd i wefan 
Dewis Cymru ar http://www.dewis.wales . 
Gall y wefan eich cynorthwyo i gael mynediad at wasanaethau cefnogaeth lleol a 

chanfod gwybodaeth a chyngor.  Mae’n bwynt mynediad sengl, clir a dibynadwy.  
 

 

This document is also available in English. 
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