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Annwyl William 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 26 Mehefin ynglŷn â deiseb Cymru Sofren ynghylch cynllun 
benthyciadau ar gyfer blaendal. Hoffwn ddiolch i chi hefyd am gynnig opsiwn arall i 
Lywodraeth Cymru er mwyn cynorthwyo prynwyr tro cyntaf yng Nghymru.

Mae Llywodraeth Cymru yn ymwybodol o’r anawsterau y mae pobl yn eu hwynebu heddiw o 
safbwynt prynu eu cartref cyntaf a dringo’r ysgol. Rydym wrthi’n ystyried gwahanol ffyrdd o 
gynnig cymorth i bawb, yn ychwanegol at ein cynlluniau presennol sef Cymorth Prynu a
Rhent yn Gyntaf.

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi dau gynllun newydd yn ddiweddar a fydd yn 
cynorthwyo pobl i brynu cartref o’r enw ‘Help to Buy’. 

Cynllun gwarantu morgais fydd y cynllun cyntaf a fydd yn galluogi pobl i gael morgeisi 
benthyciad uchel. Deallwn y bydd y cynllun hwn ar waith ar draws y DU o fis Ionawr 2014. 

Cynllun ar gyfer Lloegr yn unig yw’r ail sy’n gynllun ecwiti a rennir. Darperir benthyciad o 
hyd at 20% i’r prynwr yn ddi-log am bum mlynedd. Rwyf wedi cymeradwyo cynigion 
cychwynnol ar gyfer cynllun ecwiti a rennir yng Nghymru. Mae fy swyddogion wrthi’n 
cynllunio’r cynllun newydd hwn. 

Rwy’n gobeithio y bydd yr wybodaeth yma yn cynnig peth sicrwydd i’ch etholwyr fod 
Llywodraeth Cymru yn ceisio mynd i’r afael â’r materion y maent wedi tynnu sylw atynt.
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