
Cwestiwn enghreifftiol 
SQE2 a thrafodaeth ar yr 
ateb  

Ysgrifennu cyfreithiol (Practis Eiddo) 

Adolygwyd ddiwethaf ar 8 Chwefror 2023

Bydd ymgeiswyr yn cael 16 asesiad yn SQE2. I basio SQE2 bydd angen i ymgeiswyr gael y marc pasio 
cyffredinol ar gyfer SQE2. 

Mae'r cwestiwn enghreifftiol hwn a thrafodaeth o’r ateb yn enghraifft o asesiad ysgrifennu cyfreithiol. 
Asesiad cyfrifiadurol yw hwn a bydd gan ymgeiswyr 30 munud i gwblhau'r dasg. 

Am ragor o fanylion gweler Manyleb Asesu SQE2. 

Noder fod y cwestiynau enghreifftiol yn cael eu llunio i roi syniad o'r math o dasgau y gellid eu 
gosod i ymgeiswyr.  Nid ydynt yn adlewyrchu’r holl ddeunydd sydd wedi’i gynnwys yn SQE2. 
Efallai na fydd cwestiynau yn y dyfodol yn dilyn yr un fformat yn union. 
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Oddi Partner 
Wrth: 23 Mai 202# 
Anfonwyd Ymgeisydd 
Pwnc: 

 
Mrs Sonia Lowe – Prynu 43 Hill Road, Woking, GU22 

Rwyf yn gweithredu  dros Mrs Sonia Lowe i brynu 43 Hill Road, Woking, GU22 3KL am 
£300,000 oddi wrth Mr Johan Pudsey. Cafodd contractau eu cyfnewid ychydig wythnosau'n 
ôl a thalodd Mrs Lowe flaendal o £30,000, sydd bellach  yn cael ei ddal gan gyfreithwyr Mr 
Pudsey. Mae'r contract yn ymgorffori'r Amodau Gwerthu Safonol (Pumed Argraffiad – 
Diwygiad 2018) heb  unrhyw diwygiadau nac amodau arbennig, ac eithrio cynnwys 30 Mai 
202# fel y dyddiad cwblhau a chyfradd contract o 5%. 
 
Mae Mrs Lowe yn prynu'r eiddo heb forgais drwy ddefnyddio ei harian ei hun ac 
nid oes ganddi werthiant dibynnol. Mae Mr Pudsey wedi dweud wrthi nad oes 
ganddo bryniant cysylltiedig ac mae eisoes wedi gadael 43 Hill Road, ar ôl 
symud i dŷ arall y mae eisoes yn berchen arno. 
 

Gan ragweld y byddai wedi'i gwblhau ar 30 Mai, anfonais ddatganiad cwblhau at Mrs Lowe 
ond yn gynnar y bore yma ffoniodd hi fi mewn rhywfaint o ofid. Ni all gwblhau ar 30 Mai am 
fod ei harian  o fewn portffolio buddsoddi  a reolir, sy’n gofyn am 21 diwrnod o rybudd i 
werthu'r unedau stoc angenrheidiol i ryddhau'r arian sydd ei angen arni.   
 Credai ei bod wedi rhoi digon o rybudd i reolwr y gronfa, ond mae camgymeriad 
gweinyddol yn golygu na fydd ei harian ar gael i ni ei gwblhau tan 5 Mehefin. 
 

Yn naturiol, mae ein cleient yn  poeni os nad yw’n cwblhau ar 30 Mai, y gall Mr 
Pudsey dynnu'n ôl o'r gwerthiant a chadw ei blaendal.     
 
 Eglurais  wrth Mrs Lowe  y sefyllfa  o ran y contract os na all hi gwblhau'r pryniant ar 30 
Mai. Fodd bynnag, yr oedd mor  ofidus fel nad wyf yn credu ei bod  yn gallu 
gwerthfawrogi’n llawn yr hyn a ddywedais wrthi. Felly,  addawais ysgrifennu llythyr ati  yn 
esbonio canlyniadau tebygol peidio â chwblhau ar 30 Mai fel ei bod yn deall y sefyllfa’n 
iawn. 
 
Yn ei gofid, gofynnodd Mrs Lowe imi a allwn roi cadarnhad y bydd yr arian 
cwblhau ar gael ar 5 Mehefin, gan ei bod yn credu ar y sail honno y  gallai fod 
yn bosibl perswadio Mr Pudsey i gwblhau ar 30 Mai. 
 
Yn anffodus, rwyf wedi cael fy ngalw i ddelio â mater brys arall, felly gofynnaf i 
ti ysgrifennu'r llythyr ar fy rhan. 

 

 
Hoffwn i  ti esbonio'r canlynol i Mrs Lowe: 
 

• Y goblygiadau cyfreithiol iddi os nad  yw’n cwblhau'r 
pryniant ar 30 Mai;   
 

• Pa gamau y mae Mr Pudsey yn debygol o'u cymryd i ddiogelu ei 
safle os na all Mrs Lowe gwblhau’r pryniant ar 30 Mai a beth  yw 
canlyniadau  gweithredu o’r fath iddi hi; a 
 

• Pam na fydd  modd cwblhau’r pryniant ar 30 Mai gyda 
chadarnhad gennyf  y bydd yr arian cwblhau ar gael ar 
5 Mehefin.   
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Nid yw Mrs Lowe yn gyfreithiwr, felly mae'n bwysig bod  d’esboniad yn glir ac 
yn syml. Fodd bynnag, mae hi'n ddeallus ac yn graff a bydd yn mynnu deall 
popeth, felly bydd angen i  ti roi esboniadau cyfreithiol byr lle bo hynny'n 
briodol. 
 
Amgaeaf gopi o'r Amodau Gwerthu Safonol (Pumed Argraffiad – Diwygiad 2018)  i 
ti gyfeirio atynt. 
 
Diolch  

Partner 

Atodiad: 
   Amodau Gwerthu Safonol (Pumed Argraffiad – Diwygiad 2018) 

Nodyn i Ymgeiswyr: 

Gallwch dybio fod y partner wedi delio eisoes â’r holl faterion sy’n 
ymwneud â gofal cleientiaid/gwyngalchu arian. Nid oes angen i chi 
wneud ymholiadau ynglŷn â ffynhonnell arian y cleient. 
 
Dylech ysgrifennu eich ateb ar y templed electronig a roddwyd. Mae'r 
templed yn cynnwys manylion cyswllt y derbynnydd1. 

Cynhyrchwyd y templed at ddibenion asesu’n unig ac nid yw'n bodloni'r 
holl ofynion cyfreithiol ar gyfer deunydd ysgrifennu LLP. 
LLP. Ni ddylech geisio ei newid i gyd-fynd â’r gofynion hynny. 

1 Nid yw wedi’i roi fel templed i ddibenion y cwestiynau enghreifftiol. Mae atebion sampl i’w 
hysgrifennu ar y templed. 
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STANDARD CONDITIONS OF SALE (FIFTH EDITION - 2018 REVISION) 
(NATIONAL CONDITIONS OF SALE 25TH EDITION, LAW SOCIETY'S CONDITIONS OF SALE 2011) 

CYFFREDINOL 
Diffiniadau 

1. Yn yr amodau hyn: 
1.1 ystyr 'llog cronedig' yw: 
1.1.1 (i) os yw arian wedi'i roi ar adnau neu mewn cyfrif cyfranddaliadau cymdeithas 

adeiladu, mae'r llog  a enillwyd  yn wirioneddol 
(ii) fel arall, y llog a allai fod wedi'i ennill yn rhesymol drwy adneuo'r arian ar log ar 

saith diwrnod o rybudd o dynnu'n ôl gyda banc clirio llai, yn y naill achos neu'r 
llall, unrhyw daliadau  priodol am ymdrin â'r  arian 

(a) 

ystyr 'banc clirio' yw  banc a dderbynnir gan Fanc Lloegr fel  cyfranogwr 
uniongyrchol  yn  ei  system  CHAPS 

(b) mae gan 'ddyddiad cwblhau'  yr  ystyr  a  roddir  yn amod 6.1.1 
 ystyr 'pris cynnwys' yw unrhyw swm ar wahân sy'n daladwy am gynnwys sydd 
(c) wedi’i gynnwys yn y contract 
(d) ystyr 'cyfradd contract' yw cyfradd llog Cymdeithas y Cyfreithwyr sydd mewn grym 
 o bryd i'w gilydd  
(e) ystyr 'trawsgludwr' yw cyfreithiwr, bargyfreithiwr, notari cyhoeddus sydd wedi'i 
(f) ardystio'n briodol, trawsgludwr  trwyddedig neu gorff cydnabyddedig o dan 

adrannau 9 neu 23 o Ddeddf  Gweinyddu  Cyfiawnder 1985 
mae 'prydles' yn cynnwys is-brydles, tenantiaeth a chytundeb ar gyfer is-

(g) brydles 
(h) mae 'morgais' yn golygu morgais neu dâl  sy'n sicrhau ad-daliad arian 
(i) mae 'hysbysiad i gwblhau'  yn golygu hysbysiad sy'n ei gwneud yn ofynnol i'r contract 

gael ei gwblhau yn unol  ag amod 6.8 
(j) ystyr 'gofyniad cyhoeddus' yw  unrhyw hysbysiad, gorchymyn neu gynnig a roddir 

neu a wneir (boed cyn neu ar ôl dyddiad y contract) gan gorff sy'n gweithredu ar 
(k) 'gais' awdurdod statudol yn  cynnwys  gwrthwynebiad 
(l) mae 'hawliad’ yn cynnwys gwrthwynebiad 
(m) mae ‘diwrnod gwaith' yn golygu unrhyw ddiwrnod o ddydd Llun i ddydd Gwener 

(yn cynhwysol) nad yw’n ddiwrnod Nadolig, Dydd Gwener y Groglith neu Ŵyl Banc 
statydol  1.1.2 
Yn yr amodau hyn, mae  gan y termau 'teitl  absoliwt' a 'chopïau swyddogol' ystyron 
arbennig a roddwyd iddynt  gan  Ddeddf  Cofrestru  Tir 2002. 1.1.3 
Mae parti yn  barod,  yn alluog a pharod  i  gwblhau:   

(a) Pe gallai fod, oni bai am ddiffygdalu’r parti arall, ac 
(b) Yn achos y gwerthwr, er bod yr eiddo’n dal yn destun morgais, os yw’r swm sydd 

i’w dalu ar ôl cwblhau yn galluogi’r eiddo i gael ei drosglwyddo yn rhydd rhag pob 
morgais (heblaw unrhyw forgais y mae’r gwerthiant yn benodol ddarostyngedig iddo). 1.1.4 

Mae’r amodau hyn yn gymwys ac eithrio fel rhai amrywio neu wedi’i heithrio gan y contract. 1.2 
Cyd-bartïon  
Os oes mwy nag un gwerthwr neu fwy nag un prynwr, gellir gorfodi’r rhwymedigaethau 
maent yn ymgymryd â,hwy i gyd ar y cyd neu yn erbyn pob un yn unigol. 1.3 

1.3.1 Hysbysiadau a dogfennau  
1.3.2 Rhaid i hysbysiad sy’n ofynnol neu a awdurdodir gan y contract fod yn ysgrifenedig. 

Mae rhoi  hysbysiad neu gyflwyno  dogfen i drawsgludwr parti yn cael yr un effaith â'i 
1.3.3 rhoi neu ei chyflwyno i'r  parti  hwnnw. 

Os nad yw’n hanfodol i gyflwyno’r ddogfen wreiddiol, bernir fod hysbysiad neu ddogfen 
sydd wedi’i rhoi neu ei hanfon yn ddilys os yw wedi’i hanfon: 
(a) Fel ffacs, neu 
(b) fel e-bost i gyfeiriad e-bost y derbynnydd a fwriadwyd yn y contract. 1.3.4 
Yn amodol ar amodau 1.3.5 i 1.3.7, rhoddir hysbysiad ac mae dogfen wedi’i danfon pan ddaw i 
law. 1.3.5 
(a) Mae hysbysiad neu ddogfen a anfonir drwy gyfnewidfa ddogfennau wedi’i 

chyflwyno pan fydd ar gael i’w chasglu. 
(b) Mae hysbysiad neu ddogfen a geir ar ôl 4.00pm ar diwrnod gwaith, neu ar ddiwrnod 

nad yw’n ddiwrnod gwaith, i’w thrin fel pe bai wedi’i chyflwyno ar y diwrnod gwaith canlynol. 
(c) Bydd ymateb awtomatig a geir i hysbysiad neu ddogfen a anfonwyd fel e-bost bod 

y derbynnydd a fwriadwyd allan o’r swyddfa i gael ei drin fel prawf nad yw’r 
hysbysiad neu ddogfen wedi’i chyflwyno. 

1.3.6 Mae amod 1.3.7 yn gymwys os nad oes prawf: 
(a) Nad yw hysbysiad neu ddogfen wedi’i chyflwyno, neu 
(b) O ba bryd y cafodd ei chyflwyno. 

1.3.7 Tybir fod hysbysiad neu ddogfen a anfonwyd drwy’r dulliau canlynol fel ei bod wedi’i 
chyflwyno fel a ganlyn: 
(a) Drwy bost dosbarth cyntaf Cyn 4.00pm ar yr ail ddiwrnod gwaith ar ôl postio 

cyn 4.00pm ar y trydydd diwrnod gwaith ar ôl postio 
(b) Drwy bost ail ddosbarth cyn 4.00pm ar y diwrnod gwaith cyntaf ar ôl y diwrnod 
(c) Drwy gyfnewidfa ddogfennau : pa fyddai fel arfer ar gael i’w chasglu gan y 

derbynnydd 
awr ar ôl ei hanfon  

(d) drwy ffacs: 
(e) drwy e-bost: Cyn 4.00pm ar y diwrnod gwaith cyntaf ar o after 

lei anfon. 
1.4 TAW 
1.4.1 Mae'r  pris prynu a phris y cynnwys yn cynnwys unrhyw dreth ar werth 
1.4.2 Ni yw’r holl symiau eraill sy’n daladwy gan y contract yn cynnwys unrhyw dreth ar werth  

a lle gwneir cyflenwad lle mae treth ar werth yn daladwy, bydd derbynnydd y cyflenwad yn 
tal i’r cyflenwr (yn ychwanegol ar unrhyw symiau eraill sy’n daladwy o dan y contract) swm 
sy’n gyfartal â’r dreth ar werth sy’n daladwy ar y cyflenwad hwnnw.  

1.5 Aseiniad ac is-werthiannau  
1.5.1 Nid oes gan y prynwr hawl i drosglwyddo budd y contract. 
1.5.2 Ni ellir mynnu bod y gwerthwr yn trosglwyddo’r eiddo mewn rhannau neu i unrhyw 

unigolyn arall heblaw’r prynwr. 
1.6 Hawliau Trydydd parti 

Oni nodir yn benodol fel arall, ni fydd unrhyw beth yn y contract hwn yn creu hawliau yn 
unol â Deddf Contractau (Hawliau  Trydydd  Partïon) 1999 o blaid unrhyw un heblaw'r 
partïon i'r contract. 

2. FFURFIAD 
2.1 Dyddiad 
2.1.1 Os yw'r partïon yn bwriadu gwneud contract drwy gyfnewid copïau dyblyg drwy'r post 

neu drwy gyfnewid dogfennau, caiff y contract ei wneud pan gaiff y copi olaf ei bostio 
neu ei  adneuo yn y gyfnewidfa ddogfennau. 

2.1.2 Os bydd trawsgludwyr y partïon yn cytuno i drin cyfnewid fel un sy'n digwydd cyn i 
gopïau dyblyg gael eu cyfnewid mewn gwirionedd,  caiff  y contract  ei  wneud fel  y 
cytunwyd felly. 

2.2 Adneuo 
2.2.1 
 

Bydd y prynwr yn talu neu'n anfon blaendal o 10 y cant o'r pris prynu heb fod yn 
hwyrach    na dyddiad y contract. 
Os yw siec a gaiff ei chyflwyno i dalu'r cyfan neu ran o'r blaendal yn cael ei gwrthod 
pan gaiff ei chyflwyno gyntaf, caiff y gwerthwr, o fewn saith diwrnod gwaith ar ôl cael ei 
hysbysu bod y siec wedi'i gwrthod, roi rhybudd i'r prynwr bod y contract yn cael ei 
ryddhau oherwydd toramod y prynwr.  2.2.3 

2.2.4 Nid yw amodau 2.2.4 i 2.2.6 yn gymwys mewn gwerthiant 
drwy arwerthiant. Mae’r blaendal i’w dalu: 
(a) drwy ddulliau electronig o gyfrif a gedwir yn enw trawsgludwr mewn banc clirio i gyfrif 

yn enw trawsgludwr y gwerthwr neu (mewn achos lle mae amod 2. 2.5 yn 
gymwys) trawsgludwr a enwebwyd ganddo ac a gedwir mewn banc clirio  neu 

(b) i drawsgludwr y gwerthwr neu (mewn achos lle mae amod 2.2.5 yn gymwys) 
trawsgludwr a enwebwyd ganddo drwy siec a wnaed o gyfrif cleient cyfreithiwr neu 
drawsgludwr  trwyddedig.   

2.2.5 Os bydd y gwerthwr, cyn y dyddiad cwblhau, yn cytuno i brynu eiddo arall  yng 
Nghymru   a Lloegr ar gyfer ei  breswylfa, caiff ddefnyddio'r cyfan neu  unrhyw ran o'r 
blaendal fel blaendal yn y trafodiad hwnnw i'w ddal ar  delerau i'r un perwyl â'r amod 
hwn ac amod 2.2.6. 2.2.6 
Bydd unrhyw flaendal neu ran o flaendal nad yw'n cael ei ddefnyddio’n unol ag amod 
2.2.5 yn cael ei ddal gan drawsgludwr y gwerthwr fel rhanddeiliad ar delerau ei fod yn  
cael ei dalu i'r gwerthwr gyda llog cronedig ar ôl cwblhau. 2.3 

2.3.1 Arwerthiannau  

2.3.2 
Wrth werthu drwy arwerthiant mae'r amodau canlynol yn gymwys i'r eiddo ac, os caiff    
ei werthu mewn lotiau, yn gymwys i bob lot. 

2.3.3 Mae'r  gwerthiant  yn amodol ar  bris cadw. 
2.3.4 Gall y gwerthwr, neu berson ar ei ran, fidio hyd at y pris cadw. Gall yr 

arwerthwr wrthod unrhyw fid. 

Os oes anghydfod ynghylch bid, gall yr arwerthwr ddatrys yr anghydfod neu  ailgychwyn 
yr arwerthiant gyda’r bid diwethaf heb anghydfod.   

2.3.5 Mae'r blaendal i'w dalu i'r arwerthwr fel asiant i'r  gwerthwr. 
MATERS YN EFFEITHIO AR YR EIDDO 

2.3.6 Rhyddid rhag llyffetheiriau  
3. Mae’r gwerthwr yn gwerthu’r eiddo heb lyffetheiriau, heblaw’r rhai a nodwyd yn amod 
3.1 3.1.2. 
3.1.1 Y llyffetheiriau y mae’r eiddo a werthir yn amodol arnynt yw: 
3.1.2 (a) rhai a nodwyd yn y contract 

(b) rhai y gellid eu darganfod drwy archwilio'r eiddo cyn dyddiad y contract  
(c) rhai nad yw'r gwerthwr yn gwybod amdanynt ac na ellid yn rhesymol disgwyl 
(d) iddo wybod amdanynt  
(e) rhai, ac eithrio morgeisi, y mae'r prynwr yn gwybod amdanynt   

cofnodion a wnaed cyn dyddiad y contract mewn unrhyw gofrestr gyhoeddus ac 
eithrio'r rhai a gedwir gan y Gofrestrfa Tir neu ei Hadran Codi Ffioedd Tir neu gan 

(f) Dŷ'r Cwmnïau   
gofynion cyhoeddus. 

3.1.3 Ar ôl i’r contract gael ei wneud, bydd y gwerthwr yn rhoi i’r prynwr fanylion ysgrifenedig heb 
oedi am unrhyw ofyniad cyhoeddus newydd ac unrhyw beth yn ysgrifenedig amdano y daw 
i wybod amdano sy’mn ymwneud â mater wedi’i gynnwys o fewn amod 3.1.2. 
Bydd y prynwyr yn talu’r gost o gydymffurfio ag unrhyw ofyniad cyhoeddus arall a bydd yn 
indemnio’r gwerthwr rhag unrhyw atebolrwydd sy’n deillio o ofyniad cyhoeddus 

3.1.4 Cyflwr ffisegol 

3.2 
Mae'r  prynwr yn derbyn yr eiddo yn y cyflwr ffisegol y mae ynddo ar ddyddiad y  contract 
oni bai bod y gwerthwr yn ei adeiladu neu'n ei addasu. 

3.2.1 Gwerthir eiddo lesddaliad yn amodol ar unrhyw achos o dorri amod neu rwymedigaeth 
tenant sy'n ymwneud â chyflwr ffisegol yr eiddo sy'n gwneud y brydles yn agored i’w 
fforffedu. 3.2.2 
Rhoddir is-brydles yn amodol ar unrhyw achos o dorri amod neu rwymedigaeth tenant 
sy'n ymwneud â chyflwr ffisegol yr eiddo sy'n golygu bod prydles y gwerthwr ei hun yn 
agored i’w fforffedu. 3.2.3 
Prydlesi sy’n effeithio ar yr eiddo 
Mae'r darpariaethau canlynol yn gymwys os gwerthir unrhyw ran o'r eiddo yn 
ddarostyngedig i les. 3.3 

3.3.1 
3.3.2 

(a) Ar ôl i’r gwerthwr wedi roi manylion llawn i’r prynwr am bob prydles neu gopïau o’r 
dogfennau sy’n cynnwys amodau’r brydles, bernir fod y prynwr yn gwneud y 
contract gan wybod am a derbyn yr amodau hynny’n llawn. 

(b) Bydd y gwerthwr yn hysbysu’r prynwr heb oedi os yw’r brydles yn dod i ben neu os 
daw’r gwerthwr i wybod am unrhyw gais gan y tenant yn gysylltiedig â’r brydles; bydd 
y gwerthwr wedyn yn gweithredu’n ôl cyfarwyddiadau rhesymol y prynwr, a bydd y 
prynwr yn ei indemnio rhag pob coleg neu gost a all godi.  

(c) Ac eithrio gyda chydsyniad y prynwr, ni fydd y gwerthwr yn cytuno i unrhyw gynnig 
i  newid telerau'r brydles nac i gymryd unrhyw gam i derfynu’r brydles. 

(d) Bydd y gwerthwr yn hysbysu'r prynwr heb oedi am unrhyw newid i delerau'r brydles y  
gellir eu cynnig neu gytuno arnynt. 

(e) Bydd y prynwr yn indemnio'r gwerthwr yn erbyn pob hawliad sy'n deillio o'r brydles ar ôl 
ei gwblhau'n wirioneddol; mae hyn yn cynnwys hawliadau na ellir eu gorfodi yn 
erbyn  prynwr oherwydd yr angen i gofrestru. (f) Nid yw'r gwerthwr yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am rent y gellid ei hadennill yn 
gyfreithlon, nac os neu sut y gall unrhyw ddeddfwriaeth effeithio ar y brydles. 

(g) Os nad yw'r  tir a osodir yn gyfan gwbl o fewn yr eiddo, gall y gwerthwr ddosrannu'r 
rhent. 

4. TEITL A THROSGLWYDDO 
4.1 Prawf o deitl 
4.1.1 Heb gost i'r prynwr, bydd y gwerthwr yn rhoi prawf o'r teitl i’r eiddo i'r prynwr a'i allu i'w 

drosglwyddo, neu i gaffael ei drosglwyddiad. 
4.1.2 Os oes gan yr eiddo deitl cofrestredig, y prawf yw cynnwys copïau swyddogol o'r 

eitemau y cyfeirir atynt yn rheolau 134(1)(a) a (b) a 135(1)(a) o Reolau Cofrestru Tir 2003, 
i'r   graddau nad ydynt i'w rhyddhau na'u diystyru ar adeg cwblhau neu cyn hynny. 

4.1.3 Os oes gan yr eiddo deitl heb ei gofrestru,  y prawf  yw cynnwys:   
(a) crynodeb o deitl neu dalfyriad o deitl gyda llungopïau o'r dogfennau, a 
(b) cynhyrchu pob dogfen neu grynodeb, talfyriad neu gopi o'r ddogfen gyda nod 

gwreiddiol gan drawsgludwr naill ai yn erbyn y crynodeb gwreiddiol neu a 
archwiliwyd neu gopi a archwiliwyd. 

4.2 Ceisiadau  
4.2.1 Ni all y prynwr wneud ceisiadau: 

(a) ar unrhyw deitl a ddangosir gan y  gwerthwr cyn i'r contract gael ei wneud 
(b) mewn cysylltiad â'r materion sy’n dod o fewn 3.1.2. 
(c) Er gwaethaf amod 4.2.1, gall y prynwr, o fewn chwe diwrnod gwaith ar ôl i fater 

ddod i'w sylw ar ôl  i'r contract gael ei wneud, wneud ceisiadau ysgrifenedig ar y 
mater hwnnw. Os  digwydd hynny, mae camau 3 a 4 yn amod 4.3.1 yn gymwys. 

(d) Pan ddaw'r terfyn amser perthnasol i ben o dan amod 4.2.2 neu amod 4.3.1, mae'r    
prynwr yn colli ei hawl i godi'r angen neu i wneud sylwadau. 

4.2.2 

4.2.3 

4.3 Amserlen  
4.3.1 Yn amodol ar amod 4.2 ac i'r graddau nad oedd y gwerthwr wedi cymryd y camau a 

ddisgrifiwyd yn amod 4.1.1 cyn gwneud y contract, cymerir y camau canlynol i ddod i 
gasgliadau ac  i ymchwilio i'r teitl i'r eiddo sydd i'w gymryd o fewn y terfynau amser 
canlynol: 
 Cam 
1. Bydd y gwerthwr yn 

cydymffurfio ag amod  
4.1.1 

2. Gall y prynwr wneud 
ceisiadau ysgrifenedig 

 3. Bydd gwerthwr yn ymateb yn 
ysgrifenedig i unrhyw gais a wneir 

4. Gall y prynwr wneud sylwadau  
ysgrifenedig  ar  atebion y 
gwerthwr   

Terfyn Amser 
Yn union ar ôl gwneud y contract 
 
Chwe diwrnod gwaith ar ôl naill ai dyddiad y 
contract neu ddyddiad cyflwyno tystiolaeth 
y gwerthwr o deitl lle gwneir cynigion, pa  un 
bynnag  sydd hwyraf   
Pedwar diwrnod  gwaith  ar  ôl cael y 
ceisiadau  
Tri diwrnod gwaith ar ôl cael yr atebion 
 

  M ae' r terfyn amser ar hawl y prynwr i wneud ceisiadau yn gymwys hyd yn oed pan fo'r    
gwerthwr yn rhoi tystiolaeth anghyflawn o'i  deitl, ond gall y prynwr, o fewn chwe diwrnod gwaith 
ar ôl cyflwyno rhagor o dystiolaeth, wneud rhagor o geisiadau sy’n deillio o’r dystiolaeth honno 

4.3.2 Bydd y partïon yn cymryd y camau canlynol i baratoi ac i gytuno ar drosglwyddo’r eiddo o 
fewn y terfynau amser canlynol: 
Cam 
A. Bydd y prynwr yn anfon  

trosglwyddiad drafft at y prynwr 
B. Bydd y gwerthwr yn cymeradwyo neu’n 

diwygio’r drafft a naill ai’n ei ddychwelyd  
neu’n ei gadw fel y trosglwyddiad  
gwirioneddol  

C. Os dychwelir y drafft bydd y prynwr yn 
anfon copi at y gwerthwr  

 

Terfyn Amser  
O leiaf deuddeg diwrnod gwaith cyn y  
dyddiad cwblhau  
 Pedwar diwrnod gwaith ar ôl cyflwyno’r drafft 

O leiaf bum niwrnod gwaith cyn 
cwblhau  

4.3.3 Gall cyfnodau o dan amodau 4.3.1 a 4.3.2 gyd-redeg. 
4.3.4 Os yw'r cyfnod rhwng dyddiad y contract a'r dyddiad  cwblhau yn llai na 15 diwrnod  gwaith, bydd 

y terfynau amser yn amodau 4.2.2, 4.3.1 a 4.3.2 yn cael eu gostwng yn ôl  yr un gyfran fel y bydd 
y cyfnod hwnnw yn cyfateb i 15 diwrnod gwaith. Bydd ffracsiynau  o  ddyddiau gwaith yn cael eu 
talgrynnu ac eithrio pan fydd y terfyn amser i gyflawni  unrhyw gam yn llai nag un diwrnod gwaith. 4.4 
Diffinio’r eiddo 
Nid oes yn rhaid i'r gwerthwr: 
(a) profi union derfynau'r eiddo   
(b) profi pwy sy'n berchen ar ffensys, ffosydd, gwrychoedd neu waliau   
(c) nodi rhannau o'r eiddo ar wahân gyda theitlau gwahanol  nag sy’n bosibl ar sail yr wybodaeth 

sydd yn ei feddiant. 4.5 
Rhenti a thaliadau rhent  
Nid yw'r ffaith bod rhent neu daliad rhent, boed yn daladwy neu'n dderbyniadwy gan berchennog 
yr eiddo, wedi'i ddosrannu'n anffurfiol, neu y bydd ar ôl ei  gwblhau, i’w ystyried   fel diffyg teitl.   

4.6 Trosglwyddo 
4.6.1  Nid yw'r prynwr yn peryglu ei hawl  i wneud ceisiadau, nac i ofyn am atebion i unrhyw rai a godir, 

drwy gymryd unrhyw gamau mewn cysylltiad â pharatoi neu gytuno i’r trosglwyddiad. 
4.6.2 Yn amodol ar amod 4.6.3, bydd y gwerthwr yn trosglwyddo’r eiddo gyda gwarant teitl llawn. 
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4.6.3 Mae'r trosglwyddiad i gael effaith fel pe bai'r drefniadaeth yn cael ei gwneud yn 
benodol yn amodol ar bob mater sydd wedi’i cwmpasu yn amod 3.1. 2 ac, os yw'r 
eiddo'n lesddaliadol, bydd yn cynnwys datganiad na fydd y cyfamodau a nodir yn 
adran 4 o Ddeddf Cyfraith Eiddo (Darpariaethau Amrywiol) 1994 yn ymestyn i unrhyw 
achos o dorri cyfamodau'r tenant yn y brydles sy'n ymwneud â chyflwr ffisegol yr eiddo. 

4.6.4 Os bydd y gwerthwr, ar ôl cwblhau, yn parhau’n rhwymol i unrhyw rwymedigaeth sy'n 
effeithio ar yr eiddo a ddatgelwyd i'r prynwr cyn gwneud y contract, ond nad yw'r gyfraith 
yn awgrymu unrhyw gyfamod gan y prynwr i indemnio'r gwerthwr yn erbyn atebolrwydd 
am dorri'r contract yn y dyfodol: 
(a) mae'r prynwr i gyfamodi yn y trosglwyddiad i indemnio'r gwerthwr rhag 

atebolrwydd am unrhyw achos o dorri'r rhwymedigaeth yn y dyfodol a'i gyflawni o 
hynny ymlaen,  ac 

(b) os yw'r gwerthwr angen hynny, bydd y prynwr yn gweithredu ac yn cyflwyno i’r 
prynwr drosglwyddiad dyblyg a baratowyd gan y prynwr ar ôl cwblhau.   

4.6.5 

Bydd y gwerthwr  yn trefnu ar ei gost ei hun, yn achos pob dogfen deitl nad yw'r prynwr  
yn ei chael ar ôl cwblhau, y bydd y prynwr yn cael y budd: 

4.7 
(a) cydnabyddiaeth ysgrifenedig o'i hawl i'w gynhyrchu, ac 
(b) ymgymeriad ysgrifenedig ar gyfer ei gadw ddiogel (ac eithrio pan fydd yn cael ei 

ddal gan forgeisai neu gan rywun sy’n gweithredu fel ymddiriedolwr). 
Aelodaeth o gwmni 
Pan fydd y gwerthwr, neu pan fydd yn ofynnol iddo fod, yn aelod o gwmni sydd â 
buddiant yn yr eiddo neu sydd â chyfrifoldebau rheoli dros yr eiddo neu'r mannau 
cyfagos, bydd y gwerthwr, heb gost i'r prynwr, yn darparu dogfennau o’r fath ar ôl 
cwblhau a fydd yn     galluogi'r prynwr i fod yn aelod o'r cwmni hwnnw. 5.

5.1.1 
RISG, YSWIRIANT A MEDDIANNAETH CYN CWBLHAU 5.1.2 
Mae'r eiddo yn risg i'r prynwr o ddyddiad y contract.   
Nid oes rhwymedigaeth ar y gwerthwr i’r prynwr i yswirio'r eiddo: 
(a) bod y contract yn cynnwys polisi a effeithir gan neu ar ran y gwerthwr a bod 

yswirio’r eiddo neu unrhyw ran ohono yn erbyn atebolrwydd am golled neu ddifrod i 
barhau mewn grym, neu 

(b) bod yr eiddo neu unrhyw ran ohono’n cael ei osod ar delerau lle mae gofyniad ar 
y gwerthwr (boed fel landlord neu fel tenant) i yswirio rhag colled neu ddifrod. 

5.1.3 

Os oes gofyniad ar y gwerthwr i yswirio'r eiddo o dan amod 5.1.2, rhaid i’r gwerthwr:   
(a) gwneud popeth angenrheidiol i gynnal y polisi 
(b) caniatáu i'r prynwr archwilio'r polisi neu dystiolaeth o'i delerau   
(c) os achosir colled neu ddifrod i’r cyn cwblhau: 

(i) talu i'r prynwr ar  ôl cwblhau am swm y polisi y mae'r gwerthwr wedi'i gael, i'r 
graddau nad yw wedi'i gymhwyso wrth drwsio neu adfer yr eiddo, ac 

(ii) os na chafwyd taliad terfynol, aseinio i'r prynwr, ar gost y prynwr, yr holl 
hawliau i hawlio o dan y polisi yn y fath fodd y mae'r prynwr yn gofyn yn 
rhesymol amdanynt ac yn amodol ar weithredu'r aseiniad unrhyw arian polisi a 
geir mewn  ymddiriedolaeth ar  gyfer  y prynwr 

(d) canslo’r polisi ar ôl cwblhau. 
5.1.4 

Pan fo'r eiddo'n lesddaliadol a bod yr eiddo, neu unrhyw adeilad sy'n ei gynnwys, wedi'i 
yswirio gan refersiynydd neu drydydd parti arall, bydd y gwerthwr yn gwneud 
ymdrechion rhesymol i sicrhau bod yr yswiriant yn cael ei gynnal nes bydd wedi 

5.1.5 cwblhau ac os yw'r eiddo neu'r adeilad, cyn ei gwblhau, yn profi colled neu ddifrod y 
mae'r gwerthwr i'w aseinio i'r prynwr ar ôl cwblhau, ar gost y prynwr, unrhyw hawliau a 
allai fod gan y gwerthwr yn ar arian y polisi, mewn unrhyw fodd y mae'n rhesymol i’r 
prynwr ofyn amdano. 

5.1.6 Os caiff taliad o dan bolisi a effeithir gan neu ar ran y prynwr ei leihau, oherwydd bod 
yr eiddo wedi'i yswirio rhag colled neu ddifrod gan bolisi yswiriant a effeithir gan neu ar 
ran y gwerthwr, yna, oni bai bod yn rhaid i'r gwerthwr yswirio'r eiddo o dan amod 5. 5.2 

5.2.1 1.2, bydd y pris prynu yn cael ei leihau yn unol â maint y gostyngiad hwnnw. 
Nid yw Adran 47 o Ddeddf Cyfraith Eiddo 1925 yn gymwys.  

5.2.2 Meddiannaeth gan brynwr 

(a) ni all ei drosglwyddo 
(b) gall ganiatáu i aelodau o'i aelwyd feddiannu'r eiddo   
(c) yw talu neu indemnio'r gwerthwr yn erbyn pob gwariant a threuliau eraill mewn 

cysylltiad â'r eiddo 
(d) yw talu ffi i'r gwerthwr a gyfrifir yn ôl cyfradd y contract ar swm sy'n hafal i'r pris 

prynu (llai unrhyw flaendal a dalwyd) am gyfnod y drwydded  
(e) hawl i unrhyw rent ac elw o unrhyw ran o'r eiddo nad yw'n ei feddiannu   

cadw'r eiddo mewn gystal cyflwr ag yr oedd ynddo pan gafodd ei feddiannu (ac 
(f) eithrio traul teg) ac nid yw i gael ei newid 

 os yw’r eiddo yn lesddaliad eiddo, ni ddylid gwneud dim sy’n golygu y byddai’r 
(g) gwerthwr yn mynd yn groes i'w rwymedigaethau yn y brydles, a 

bydd yn gadael yr eiddo pan ddaw'r drwydded i ben. 
5.2.3 Nid yw'r prynwr yn ei feddiannu i ddibenion yr amod hwn os nad yw’n arfer yn unig yr 

hawliau mynediad a roddir i wneud gwaith y cytunwyd arno gyda’r gwerthwr. 
5.2.4 Daw trwydded y prynwr i ben ar  y cynharaf o'r canlynol: y dyddiad cwblhau, dad-

wneud y contract neu pan fydd pum niwrnod gwaith o rybudd a roddir gan un parti i'r 
llall yn dod i rym.   5.2.5 
Os yw'r prynwr yn meddiannu'r eiddo ar ôl i'w drwydded ddod i ben a bod y contract 
wedi'i gwblhau wedyn bydd yn talu iawndal i'r gwerthwr am barhau i feddiannu ac a 
fydd yn cael ei gyfrifo’n ôl yr un gyfradd â'r ffi a nodwyd yn amod 5.2.2(d). 5.2.6 
Nid yw hawl y prynwr i wneud ceisiadau’n cael ei effeithio. 

6. CWBLHAU  
6.1 Dyddiad 
6.1.1 Mae'r dyddiad cwblhau ugain diwrnod gwaith ar ôl dyddiad y contract ond nid yw amser 

yn hanfodol i'r contract oni bai bod rhybudd i gwblhau wedi'i gyflwyno. 
6.1.2 Os daw'r arian sy'n ddyledus ar ôl cwblhau i law ar ôl 2.00pm, mae'r gwaith cwblhau 

i'w drin, i ddibenion amodau 6.3 a 7.2 yn unig, fel ei fod yn digwydd ar y diwrnod 
gwaith     canlyniad o ganlyniad i ddiffyg ar ran y prynwr. 

6.1.3 Nid yw Amod 6.1.2 yn gymwys a bernir fod diffyg ar ran y gwerthwr os:   
(a) yw'r gwerthiant gyda meddiant gwag yr eiddo neu unrhyw ran ohono, a 
(b) bod y prynwr yn fodlon, galluogi a pharod i gwblhau ond nid yw'n talu'r arian sy'n 

ddyledus ar ôl cwblhau tan ar ôl 2.00pm am nad yw'r gwerthwr wedi gadael yr 
eiddo neu'r rhan honno erbyn yr adeg honno. 

6.2 Trefniadau a lle 
6.2.1 Bydd trawsgludwr y prynwr a thrawsgludwr y gwerthwr yn cydweithredu i gytuno ar 

drefniadau ar gyfer cwblhau'r contract. 
6.2.2 Bydd y cwblhau’n digwydd yng Nghymru a Lloegr, naill ai yn swyddfa trawsgludwr y 

gwerthwr neu mewn man arall a bennwyd yn rhesymol gan y gwerthwr. 
6.3 Dosraniadau  
6.3.1 Ar ôl cael tystiolaeth bod taliad priodol wedi’i wneud, bydd incwm ac alldaliadau’r 

eiddo’n cael eu dosrannu rhwng y partïon i'r graddau y bydd y newid perchnogaeth ar 
ôl cwblhau  yn effeithio ar yr hawl i'w cael neu ar atebolrwydd i'w talu.   

6.3.2 Os yw'r eiddo cyfan yn cael ei werthu gyda meddiant gwag neu os yw'r gwerthwr yn 
arfer ei opsiwn yn amod 7.2.4, gwneir dosraniad a ddaw i rym ar ddyddiad y cwblhau 
gwirioneddol; fel arall,  fe’i gwneir o'r dyddiad cwblhau.   

6.3.3 Wrth ddosrannu unrhyw swm, tybir mai'r gwerthwr sy'n berchen ar yr eiddo tan ddiwedd 
y diwrnod pan wneir y dosraniad a bod y swm yn cronni o ddydd i ddydd ar y gyfradd y 
fydd yn daladwy ar y diwrnod hwnnw.   

6.3.4  I ddibenion dosrannu incwm ac alldaliadau, tybir eu bod yn cronni ar gyfradd ddyddiol 
gyfartal drwy gydol y flwyddyn.   

6.3.5 Os na fydd swm sydd i'w ddosrannu’n hysbys neu'n hawdd i’w ganfod ar adeg 
cwblhau, gwneir dosraniad  dros dro, ar sail yr amcangyfrif gorau sydd ar gael. Cyn 
gynted ag y  bydd y swm yn hysbys, bydd dosraniad terfynol yn cael ei wneud a bydd y 
parti arall yn cael ei hysbysu. Rhaid talu unrhyw swm sy’n weddill yn ddim hwyrach na 
deng niwrnod gwaith yn ddiweddarach, ac os na thelir y swm dyledus wedyn codir llog 
yn ôl cyfradd y contract o’r adeg honno nes ceir y taliad. 6.3.6 
Ni fydd iawndal sy'n daladwy o dan amod 5.2.5 yn cael ei ddosrannu. 6.4
Swm sy’n daladwy  
Y swm sy'n daladwy gan y prynwr ar ôl cwblhau yw'r pris prynu a phris y cynnwys (llai 
unrhyw flaendal a dalwyd eisoes i'r gwerthwr neu ei asiant) wedi’i addasu i ystyried: 
(a) dosraniadau a wnaed o dan amod 6.3 
(b) unrhyw iawndal sydd i'w dalu neu a ganiateir o dan amod 7.2 
(c) unrhyw swm sy'n daladwy o dan amod 5.1.3. 

6.5 Gweithredoedd eiddo 
6.5.1 
 

Cyn gynted ag y bydd y prynwr wedi cydymffurfio â'i holl rwymedigaethau o dan y 
contract hwn ar ôl ei gwblhau,  rhaid i'r gwerthwr drosglwyddo'r dogfennau teitl. 

6.5.2 Nid yw amod 6.5.1 yn gymwys i unrhyw ddogfennau teitl sy'n ymwneud â thir sy'n cael 
ei  gadw gan y gwerthwr ar ôl cwblhau.   

6.6 Derbyniadau rhent 
Mae'r prynwr i dybio mai pwy bynnag a roddodd unrhyw dderbynneb am daliad rhent 
neu    dâl gwasanaeth a gyflwynir gan y gwerthwr oedd y person neu asiant y person 
sydd â  hawl wedyn i gael y rhent neu'r tâl gwasanaeth hwnnw.  6.7 Dull talu   
Bydd y prynwr yn talu'r arian sy'n ddyledus ar ôl cwblhau drwy drosglwyddo’n 
uniongyrchol arian wedi'i glirio o gyfrif a gedwir yn enw trawsgludwr mewn banc clirio 
ac, os yw'n briodol, rhyddhau’n ddiamod flaendal a ddelir gan randdeiliad.   

6.8 Rhybudd i gwblhau 
6.8.1 Ar unrhyw adeg ar ôl yr amser sy'n gymwys o dan amod 6.1.2 ar ddyddiad cwblhau, gall 

parti sy'n fodlon, yn  alluog a pharod i gwblhau roi rhybudd i'r llall i gwblhau.  
6.8.2 Mae'r partïon i gwblhau'r contract o fewn deg diwrnod gwaith i roi hysbysiad i gwblhau, 

ac eithrio'r diwrnod y rhoddir yr hysbysiad. I'r diben hwn, mae amser yn hanfodol i'r 
contract. 

6.8.3 Ar ôl derbyn rhybudd i'w gwblhau: 
(a) os nad yw’r prynwr wedi talu blaendal, bydd yn rhaid talu blaendal o 10 y cant ar 

unwaith 
(b) os yw'r prynwr wedi talu blaendal o lai na 10 y cant, rhaid iddo ar unwaith dalu 

blaendal pellach sy'n hafal i weddill y 10 y cant hwnnw. 7. 
7.1 RHWYMEDIAU  
7.1.1 Gwallau ac anweithiau  

Os yw neu os oedd unrhyw gynllun neu ddatganiad yn y contract, neu yn y negodiadau 
a arweiniodd ato, yn gamarweiniol neu'n anghywir oherwydd gwall neu anwaith ar ran y 
gwerthwr, mae'r rhwymedïau sydd ar gael i'r prynwr fel a ganlyn. 
(a) Pan fo gwahaniaeth sylweddol rhwng disgrifiad neu werth yr eiddo, neu unrhyw ran o'r 

cynnwys sydd wedi'i gynnwys yn y contract, fel sydd wedi’i gyfleu ac fel y mae, bydd 
gan y prynwr hawl i iawndal. 

(b) Mae gwall neu anwaith yn rhoi’r hawl yn unig i'r prynwr ddas-wneud y contract:   
(i) os yw'n deillio o dwyll neu fyrbwylltra,  neu   
(ii) os byddai'n ofynnol iddo, er yn anfanteisiol iddo, i dderbyn eiddo sy'n 

sylweddol wahanol (o ran maint, ansawdd neu ddeiliadaeth) i'r hyn yr oedd y 
gwall neu’r anwaith wedi'i gwneud iddo’i ddisgwyl. 7.1.2 

Os bydd y naill barti neu'r llall yn dad-wneud y contract:   
(a) oni bai bod y dad-wneud yn ganlyniad i dorri amodau’r contract ar ran y prynwr, 

mae'r blaendal i'w ad-dalu i'r prynwr ynghyd â llog sydd wedi crynhoi   
(b) bydd y prynwr yn dychwelyd unrhyw ddogfennau a gafwyd gan y gwerthwr a bydd 

yn canslo cofrestriad y contract. 7.2 
Cwblhau’n hwyr 7.2.1 
Os oes diffyg gan y naill barti neu'r ddau barti wrth  gyflawni eu rhwymedigaethau o dan 
y contract a bod oedi cyn cwblhau, bydd y parti sydd â’r cyfnod o ddiffyg hwyaf yn talu 
iawndal i'r  parti  arall. 7.2.2 
Cyfrifir iawndal ar gyfradd y contract yn ôl swm sy'n hafal i'r pris prynu, llai (os mai'r 
prynwr yw'r parti sy'n talu) unrhyw flaendal a dalwyd, am y cyfnod y mae diffyg y parti 
sy'n talu yn fwy na'r cyfnod rhwng y parti sy'n derbyn, neu, os yw'n fyrrach, y cyfnod 
rhwng y dyddiad cwblhau a'r cwblhau gwirioneddol. 7.2.3 
Bydd unrhyw hawliad am golled sy'n deillio o oedi cyn cwblhau yn cael ei leihau yn unol 
ag unrhyw iawndal a delir o dan y contract hwn. 7.2.4 
Os yw'r  prynwr yn dal yr eiddo fel tenant y gwerthwr a bod oedi cyn cwblhau, bydd y 
gwerthwr yn rhoi rhybudd i'r prynwr, cyn y dyddiad cwblhau gwirioneddol, ei fod yn 
bwriadu cymryd yr incwm net o'r eiddo nes bydd wedi’i gwblhau. Os bydd yn gwneud 
hynny, ni all hawlio iawndal o dan amod 7.2.1 hefyd. 7.3
Ar ôl cwblhau  
Nid yw cwblhau'n canslo atebolrwydd i gyflawni unrhyw rwymedigaeth sy'n weddill o
dan y contract hwn. 7.4

7.4.1 Methiant prynwr i gydymffurfio â hysbysiad i gwblhau
Os na fydd y prynwr yn cwblhau’n unol â hysbysiad i gwblhau, bydd y telerau canlynol 
yn gymwys. 7.4.2
Gall y gwerthwr ddad-wneud y contract, ac os bydd yn gwneud hynny: 
(a) gall: 

(i) fforffedu a chadw unrhyw flaendal a llog cronedig   
(ii) ailwerthu'r eiddo ac unrhyw  gynnwys sydd wedi'i gynnwys yn y contract 
(iii) hawlio iawndal 

(b) bydd y prynwr yn dychwelyd unrhyw ddogfennau a gafwyd gan y gwerthwr a bydd 
yn canslo cofrestriad y contract. 7.4.3

Mae'r gwerthwr yn cadw ei hawliau a'i rwymedïau eraill. 7.5 
Methiant gwerthwr i gydymffurfio â hysbysiad i gwblhau7.5.1
Os na fydd gwerthwr yn cwblhau’n unol â hysbysiad i gwblhau, bydd y telerau  canlynol 
yn gymwys. 7.5.2
Gall y prynwr ddad-wneud y contract, ac os bydd yn gwneud  hynny: 
(a) bydd y blaendal yn cael ei ad-dalu i'r prynwr ynghyd â llog cronedig   
(b) bydd y prynwr yn dychwelyd unrhyw ddogfennau a gafodd gan y gwerthwr ac, ar 

gost y gwerthwr, bydd cofrestriad y contract yn cael ei ganslo. 7.5.3
Mae'r prynwr yn cadw ei hawliau a'i rwymedïau eraill. 

8. 
8.1 EIDDO LESDDALIAD 
8.1.1 Prydlesi presennol 
8.1.2 Mae'r darpariaethau canlynol yn gymwys i werthiant tir lesddaliad.  

Ar ôl i'r gwerthwr roi copïau o'r dogfennau sy'n ymgorffori telerau'r brydles i'r prynwr, 
mae'r prynwr yn cael ei drin fel un sy'n ymrwymo i'r contract gan ddeall a derbyn y 
telerau  hynny'n  llawn. 8.2 

8.2.1 Prydlesi newydd 
8.2.2 Mae'r darpariaethau canlynol yn gymwys i gontract i roi prydles newydd. Mae'r 

amodau'n gymwys fel y bydd: 
'gwerthwr' yn golygu’r landlord arfaethedig 
‘prynwr’ yw’r tenant arfaethedig     

8.2.3 ystyr 'pris prynu' yw'r premiwm sydd i'w dalu ar adeg rhoi prydles. 
8.2.4 Bydd y brydles ar ffurf y drafft sydd ynghlwm wrth y contract. 

8.2.5
Os bydd cyfnod y brydles newydd yn fwy na saith mlynedd, bydd y gwerthwr yn didynnu 
teitl a fydd yn galluogi'r prynwr i gofrestru'r brydles gyda’r Gofrestrfa Tir gyda theitl 
absoliwt.   

8.2.6 Bydd y gwerthwr yn gwneud copi o’r brydles a bydd gwrthran ohoni yn cael ei anfon at y 
prynwr o leiaf bum niwrnod gwaith cyn y dyddiad cwblhau.   8.3 

8.3.1 Bydd y prynwr yn cwblhau’r gwrthran ac yn ei gyflwyno i'r gwerthwr ar ôl cwblhau. (a) Mae' r    darpariaethau  canlynol yn  gymwys  os  oes angen  cydsyniad  i osod,  aseinio neu is-
osod i gwblhau'r contract   (b) Yn yr amod hwn ystyr 'cydsyniad' yw cydsyniad ar y ffurf sy'n bodloni'r gofyniad i'w gael. 

8.3.2 (a) Bydd y gwerthwr yn gwneud cais am y cydsyniad ar ei gost, ac i wneud pob ymdrech resymol i'w 
gael 

(b) Mae'r prynwr i roi’r holl wybodaeth a chyfeiriadau y mae angen rhesymol amdanynt. 
8.3.3 Oni bai  ei fod yn torri ei rwymedigaeth o dan amod 8.3.2, gall y naill barti neu'r llall ddad-wneud 

y contract drwy hysbysu’r parti arall dri diwrnod gwaith cyn y dyddiad cwblhau (neu cyn 
dyddiad hwyrach y mae’r partïon wedi cytuno arno i gwblhau’r contract): 
(a) nad oes cydsyniad wedi’i roi, neu 
(b) bod cydsyniad wedi’i roi’n amodol ar amod y byddai’n rhesymol i barti wrthwynebu 

iddo. Mewn achos o’r fath, ni fydd y naill barti na’r llall yn cael eu trin fel pe baent 
wedi torri contract a bydd amod 7.1.2 yn gymwys. 

9. 
9.1 CYNNWYS 

Mae'r darpariaethau canlynol yn gymwys i unrhyw gynnwys sydd wedi'i gynnwys yn y 
contract, p'un a fydd pris ar wahân i’w dalu amdanynt neu beidio.   9.2 
Daw'r contract i rym fel contract ar gyfer gwerthu nwyddau.   9.3 
Mae'r prynwr yn cymryd y cynnwys yn y cyflwr ffisegol sydd arnynt ar ddyddiad y contract. 9.4
Mae perchnogaeth y cynnwys yn cael ei throsglwyddo i'r prynwr ar ôl y cwblhau  
gwirioneddol.   
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Ysgrifennu cyfreithiol: Pwyntiau i’w nodi 

Mae’r meini prawf asesu ar gyfer ysgrifennu cyfreithiol fel a ganlyn: 

Sgiliau 

1. Cynnwys ffeithiau perthnasol 

2. Defnyddiwch strwythur rhesymegol 

3. Mae cyngor/cynnwys yn canolbwyntio ar y cleient a’r derbynnydd 

4. Defnyddiwch iaith glir, fanwl, gryno a derbyniol sy’n briodol i’r 
defnyddiwr.  

Cymhwyso’r gyfraith 

5. Cymhwyso’r gyfraith yn gywir yn unol â sefyllfa’r cleient 

6. Cymhwyso’r gyfraith yn gynhwysfawr yn ôl sefyllfa’r cleient, gan nodi 
unrhyw faterion moesegol ac sy’n ymwneud ag ymddygiad proffesiynol a 
defnyddio crebwyll i’w datrys yn onest a gydag uniondeb. 

 

 
Mae’r marcio’n cael ei wneud gan gyfreithwyr sydd wedi’u hyfforddi fel aseswyr 
ac mae eu marcio wedi’i safoni. Mae’n seiliedig ar grebwyll proffesiynol cyffredinol 
yn hytrach na dull ticio blychau neu restr wirio.  

 
Y man cychwyn ar gyfer y crebwyll proffesiynol cyffredinol hwn yw safon 
cymhwystra’r asesiad, sef y Cyfreithiwr Diwrnod Un cymwys yn unig (Y Safon 
Trothwy). Mae marcwyr yn hyblyg o ran y dull a ddefnyddir gan yr ymgeisydd. 

 
Mae marcio’n seiliedig ar berfformiad ar bob un o’r meini prawf asesu a 
ddyfernir ar raddfa o A – F fel a ganlyn: 

 
A: Perfformiad uwch: ymhell uwchlaw gofynion cymhwystra’r asesiad 

B: Yn amlwg yn foddhaol: yn amlwg yn  cyrraedd gofynion cymhwystra’r 
asesiad 

C: Pàs ymylol: ar y cyfan, dim ond  cyrraedd  gofynion cymhwystra’r asesiad 

D: Methiant ymylol: ar y cyfan, dim ond methu â cyrraedd gofynion 
cymhwystra’r asesiad 

E: Yn amlwg yn anfoddhaol: mae'n amlwg nad yw'n cyrraedd gofynion 
cymhwystra’r asesiad 

F: 
 

Perfformiad gwael: ymhell islaw gofynion cymhwysedd yr asesiad 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 I gael rhagor o fanylion am y marcio gweler y Fanyleb Asesu a'r Polisi Marcio a 
Chymedroli (i'w gyhoeddi). Mae'r Fanyleb Asesu yn cynnwys rhagor o 
wybodaeth am yr hyn a olygir wrth iaith glir, fanwl, gryno a derbyniol, a 
chymhwyso'r gyfraith yn gywir ac yn gynhwysfawr.   
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Mae pwyntiau cyfreithiol allweddol yn cynnwys y canlynol: 
 
 Hysbysiad i gwblhau (ar gael o dan SC 6.8 a gweler hefyd SC 7.4 am 
ganlyniadau methiant posibl y cleient i gydymffurfio â'r hysbysiad i gwblhau) 
gyda pheth cymhwyso sy’n egluro ar ôl ystyried  cyfnod arfaethedig yr oedi 
angenrheidiol y dylai fod modd cwblhau cyn i unrhyw hysbysiad i gwblhau ddod 
i ben fel na fyddai’r posibilrwydd o ddad-wneud y contract neu’r client yn colli ei 
blaendal godi. 

Digollediad  (ar gael o dan SC 7.2.1/2) gyda pheth cymhwyso i gyfrifo faint o 
iawndal sy’n debygol o fod yn daladwy  gan ddefnyddio’r wybodaeth a 
roddwyd am gyfradd y contract a hyd yr oedi posibl. 

Iawndal (gweler SC 7.2.3) gyda pheth cymhwyso i ystyried a fydd y gwerthwr 
yn profi unrhyw golled lle gellid hawlio iawndal (gan fod y gwerthwr wedi dweud 
wrth y cleient nad oes ganddo bryniant cysylltiedig a’i fod eisoes wedi gadael yr 
eiddo sy’n cael ei werthu, ar ôl symud i dŷ arall y mae’n berchen arno eisoes). 

Ymgymeriadau Esboniad o pam na fydd yn bosibl cwblhau ar 30 Mai gyda 
chadarnhad gan y cyfreithiwr y bydd yr arian cwblhau ar gael ar 5 Mehefin, drwy 
nodi’n gywir fod hwn yn fater o ymddygiad proffesiynol (ymgymeriad) a 
defnyddio crebwyll wrth egluro na ddylid rhoi ymgymeriad yma gan fod pwnc yr 
ymgymeriad y tu hwnt i reolaeth y cyfreithiwr. 

Nodyn ar atebion enghreifftiol: 

Rhoddir dau ateb enghreifftiol (Sampl A a Sampl B). Nid yw’r naill ateb na’r llall yn 
berffaith nac yn ateb enghreifftiol ac mae pwyntiau eraill y gellid eu gwneud yn y 
ddau ateb. Ni ddylech gymryd yn ganiataol bod popeth yn yr enghreifftiau yn gywir. 
Mae A yn ateb cryfach na B ond mae’r ddau yn cyrraedd o leiaf y Safon Trothwy.  
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SAMPL A (gweler y nodyn ar atebion enghreifftiol ar dudalen 9) 

NHJF Law LLP 
1 The Churchyard, London, EC1 4PP 

Tel:+44 (0)20 7349 1600 | Fax:+44(0)20 7349 1601 
info@nhjflawllp.co.uk | www.nhjflawllp.com 

Mrs S Lowe 
5 Addison Street 
Guildford 
Surrey 
GU1 1DJ 

23 Mai 202# 

Annwyl Mrs 
 

Prynu 43 Hill Road, Woking , GU22  3KL  

 Cyfeiriaf at ein sgwrs ffôn diweddar ac ysgrifennaf atoch i gadarnhau’r sefyllfa  
mewn cysylltiad â’r oedi cyn cwblhau’r pryniant hwn. Y peth pwysicaf i’w gadw  
mewn cof yw os na allwch gwblhau ar 30 Mai nid yw hynny’n golygu y bydd Mr 
Pudsey yn gallu canslo’r contract ar unwaith a chadw eich blaendal. Mi fydd modd 
o hyd i chi gwblhau ar ddyddiad diweddarach, er  efallai y bydd yn rhaid i chi dalu 
swm bychan i’w ddigolledu.  

Hysbysiad i gwblhau 

Os nad ydych mewn sefyllfa i gwblhau ar 30 Mai, mae’n debyg mai un o’r pethau 
cyntaf y bydd cyfreithiwr y gwerthwr yn ei wneud  yw cyflwyno hysbysiad i 
gwblhau i chi. Y dyddiad cyntaf pan fyddai cyfreithiwr y gwerthwr yn gallu 
gwneud hyn fyddai 30 Mai a byddai’r hysbysiad yn rhoi deng niwrnod gwaith 
(pythefnos) i chi i gwblhau h.y. pe byddai’n cael ei gyflwyno ar 30 Mai yna 
byddai’n rhaid i chi gwblhau erbyn 14 Mehefin. Yn ôl hyn a drafodwyd, rydych yn 
rhagweld y byddwch mewn sefyllfa i gwblhau erbyn 5 Mehefin felly dylech allu 
cydymffurfio ag unrhyw hysbysiad i gwblhau a wneir. 

Digollediad  

Bydd yr oedi’n rhoi hawl awtomatig i’r gwerthwr i gael ei ddigolledu o dan yr 
Amodau Safonol (a  ymgorfforwyd yn y contract). Os gallwch gwblhau ar 5 
Mehefin bydd  6 diwrnod o oedi a fydd yn  denu swm digolledu gyfrifir ar gyfradd 
y contract o 5%= £221.92. 

Iawndal 

Mae’n bosibl hefyd y bydd y gwerthwr yn gallu hawlio iawndal oddi arnoch am 
dorri’r contract yn ychwanegol at y swm digolledu a nodwyd uchod. Bydd hyn yn 
dibynnu  ar p’un a yw’r gwerthwr yn profi unrhyw golled o ganlyniad i’ch oedi. 
Fodd bynnag, gan fod y gwerthwr wedi dweud wrthych nad oes ganddo bryniant 
cysylltiedig a’i fod eisoes wedi gadael yr eiddo, ar ôl symud i dŷ arall y mae’n 
berchen arno eisoes, nid yw’n debygol y byddai oedi byr tan 5 Mehefin yn achosi 
unrhyw golled sylweddol i’r gwerthwr. 
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Os na allwch gydymffurfio â’r hysbysiad i gwblhau     

Fodd bynnag, os na  fyddwch yn gallu cydymffurfio â’r hysbysiad yna dylech nodi y bydd y 
gwerthwr yn gallu canslo’r contract, ac os  yw’n  gwneud hynny mi all: 

(i) cadw unrhyw flaendal a llog cronedig; 
(ii) ailwerthu’r eiddo; a  
(iii) hawlio iawndal  

Ymgymeriad
 

Roeddech wedi gofyn i mi a fyddai modd perswadio’r gwerthwr a’i gyfreithwyr i 
gwblhau ar 30 Mai gyda chadarnhad gennyf  y byddai’r arian cwblhau ar gael ar 5 
Mehefin. Yn anffodus, ni fydd hyn yn bosibl oherwydd pe bawn yn gwneud hyn 
byddai’n cael ei ddehongli fel ymgymeriad a dylai cyfreithiwr  ond rhoi ymgymeriad 
i rywbeth sydd o fewn ei reolaeth.  

 

Yn gywir 
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