
 

 

 

Grant adnewyddu tai gwag ar gyfer 

prynwyr am y tro cyntaf 

 

Cwestiynau Cyffredin  
 



 

C. Beth yw Grantiau Tai Gwag i Brynwyr Tro Cyntaf 
 

Mae’r Grantiau Tai Gwag i Brynwyr Tro Cyntaf yn cael eu darparu 
gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy gyda nawdd gan Awdurdod 
Parc Cenedlaethol Eryri fel modd i brynwyr tro cyntaf brynu cartref 
sydd angen ei adnewyddu ac sy’n fforddiadwy iddynt. Mae’r cynllun 
hefyd yn helpu’r Cyngor i ddod â thŷ sydd wedi bod yn wag am 
gyfnod hir a fyddai fel arall yn parhau’n wag yn ôl i ddefnydd. Er 
mwyn bod yn gymwys, mae’n rhaid i’r eiddo fod wedi’i leoli o fewn 
ardal Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yng Nghonwy. 

 
 
C. Pwy all ymgeisio am y grant 

 
Mae’r grant ar gael i brynwyr tro cyntaf gyda chysylltiad ag ardal y 
Parc Cenedlaethol, ond rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr gyda 
chyswllt lleol â’r ardal y mae’r eiddo maent yn dymuno ei brynu wedi 
ei leoli ynddi.  
 
Os yw un aelod o gwpl yn brynwr tro cyntaf, ond bod yr aelod arall 
wedi bod yn berchen ar eiddo eisoes (naill ar eu pen eu hun neu ar 
y cyd â rhywun arall), gallant fod yn gymwys i wneud cais o hyd.  
 
Mae cysylltiad lleol yn golygu bod yr ymgeisydd neu o leiaf un o’r 
ymgeiswyr:-  
 Yn byw neu yn gweithio yn ardal y Parc Cenedlaethol yng 

Nghonwy am gyfnod parhaus o bum mlynedd neu fwy yn 
union cyn cyflwyno’r cais, neu  

 Yn byw yn ardal y Parc Cenedlaethol yng Nghonwy am 
gyfnod parhaus o bum mlynedd neu fwy ar ryw bryd yn y 
gorffennol, neu 

 Bod ganddynt deulu agos yn bwy yn ardal y Parc 
Cenedlaethol yng Nghonwy am o leiaf pum mlynedd (h.y. 
rhieni, nain a thaid neu frawd neu chwaer).    

 
 

C. A oes cyfyngiad ar faint yr eiddo y gallwn ei brynu? 
 

Oes. Pan fo’n bosib, mae’n rhaid i faint y cartref fod yn briodol i 
anghenion yr ymgeisydd. Fel canllaw, ni ddylai’r cartref gael mwy 
nag un ystafell wely tu hwnt i anghenion cyfredol eich aelwyd. Ar 
gyfer person sengl neu gwpwl, ni ddylai’r eiddo fod â mwy na 2 
ystafell wely. Ar gyfer aelwyd ag un plentyn, ni ddylai fod â mwy na 
3 ystafell wely. Ar gyfer aelwyd gyda dau o blant, ni ddylai’r aelwyd 
fod â mwy na 4 ystafell wely. Gellir cael mwy o wybodaeth am hyn 
oddi wrth y Swyddog Tai Gwag.  

 
 
 
 



 

C. Pa fath o eiddo sy’n gymwys am y grant? 
 

Rhaid i'r eiddo fod wedi bod yn wag am o leiaf chwe mis neu fwy, ac 
angen gwelliannau i'w godi i safon addas i chi fyw ynddo. Yn ogystal, 
rhaid iddo fod wedi'i leoli yn ardal Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 
Conwy.  

 
 
C. Oes rhaid i mi fynd trwy brawf modd i fod yn gymwys am y grant? 

 
Na, ond bydd angen i chi allu prynu'r eiddo gyda morgais ai peidio. 
Pwrpas y grant yw cynorthwyo gyda chost gwaith i ddod â'r eiddo i 
safon, ac ni ellir ei ddefnyddio tuag at gostau prynu. 
 
Fodd bynnag, byddwn yn 
 asesu a allwch ddangos bod gennych ddigon o arian i 

gyflawni'r gwaith angenrheidiol i'r eiddo os dyfernir grant. 
 os nad yw’r eiddo wedi’i brynu eto, gofynnir i chic ddarparu 

eich cynnig o forgais yn cadarnhau cyfanswm y morgais sydd 
ar gael.   

 
 
C. Sut ydw i’n ymgeisio am grant? 

 
Ar ôl i chi ganfod eiddo (neu os ydych wedi prynu eiddo cymwys sy’n 
dal yn wag gan fod angen gwneud gwaith arno), dylech gysylltu â'r 
Swyddog Tai Gwag a darparu cyfeiriad llawn yr eiddo. Yna gwneir 
gwiriadau i gadarnhau bod yr eiddo wedi bod yn wag am 6 mis neu 
fwy. Bydd y Swyddog Tai Gwag yn trafod y broses gyda chi.  

 
 

C. Sut bydda i’n gwybod pa waith fydd yn gymwys am y grant? 
 

Mae'r grant yn cwmpasu'r holl waith y cytunwyd arno yn ôl yr angen 
i ddod â'r eiddo i safon y cytunwyd arni. Bydd y Swyddog Tai Gwag 
yn trefnu i archwilio’r eiddo efo chi a chytuno ar restr o waith, sy’n 
gymwys am gymorth grant. 

 
C. Sut bydda i’n gwybod faint mae’r gwaith yn debygol o’i gostio cyn 
i mi ymgeisio am y grant? 

 
Ar ôl cytuno ar y gwaith, gofynnir ichi gael amcangyfrifon gan ddau 
gontractwr ag enw da. Bydd y grant a dalwn i chi yn seiliedig ar y 
dyfynbris isaf yn cynnwys TAW os yw eich contractwr wedi cofrestru 
at ddibenion TAW.   

 
 
 
 

 



 

C. Beth yw’r grant uchaf alla i ymgeisio amdano? 
 

Y grant mwyaf sydd ar gael yw £25,000 ond efallai y bydd y gwir 
swm yn llai na hyn, gan y bydd yn dibynnu ar lefel y gwaith sydd ei 
angen. 

 
 
C. A oes yna unrhyw amodau ynghlwm â chymeradwyo’r grant? 

  
Oes. Mae disgwyl i chi breswylio yn yr eiddo am gyfnod o 5 mlynedd 
ar ôl yr ardystiwyd fod y gwaith wedi ei gwblhau. Os nad ydych chi’n 
preswylio yn yr eiddo fel eich unig neu eich prif gartref, yn ei werthu 
neu ei waredu fel arall yn ystod y cyfnod o 5 mlynedd, bydd angen i 
chi ad-dalu’r grant yn llawn.  

 
 

C. Ydy’r grant wedi ei ddiogelu? 
 
Ydi. Sicrheir y grant fel ffi yn erbyn yr eiddo a bydd yn aros yn ei le 
am 5 mlynedd gan ddechrau ar y dyddiad yr ardystir bod y gwaith 
wedi'i gwblhau. Bydd y Cyngor yn dileu'r ffi ar ddiwedd 5 mlynedd, 
neu’n gynharach os yw'r grant wedi'i ad-dalu yn y cyfamser.   

 
 

C. Beth sy’n digwydd os yw cost y gwaith yn uwch na’r uchafswm 
grant sydd ar gael? 

 
Os nad yw’r grant yn ddigon i dalu am gost lawn y gwaith, bydd gofyn 
i chi ddarparu tystiolaeth bod gennych ddigon o’ch arian eich hun i 
dalu am y gost sy’n weddill. Bydd gofyn i chi wario eich arian eich 
hun cyn y byddwn yn rhyddhau unrhyw arian grant. 
 

C. Sut ydych chi’n talu’r grant ac i bwy? 
 

Fel rheol, telir y grant ar ôl cwblhau'r gwaith cymwys. Fodd bynnag, lle 
mae'n rhaid i'r contractwr archebu a thalu am eitemau i ffitio'r eiddo (e.e. 
ffenestri), gall fod yn bosibl talu grant dros dro, gyda'r gweddill yn cael ei 
dalu fel arfer ar ôl cwblhau'r gwaith. Fel rheol, telir y grant i'r contractwr. 
Cyn i unrhyw grant gael ei dalu, bydd y Cyngor yn archwilio'r gwaith, a 
bydd yn ofynnol i'r contractwr ddarparu anfoneb ddilys a manwl, yn enw’r 
perchennog. 
 
 

C. Beth yw’r Cynllun TAW gostyngol? 
 

Pan fo eiddo wedi bod yn wag am ddwy flynedd neu fwy, mae’n bosib 
y gallai’r gwaith adnewyddu a wneir gan gontractwr sydd wedi’i 
gofrestru ar gyfer TAW fod yn gymwys am radd is o TAW ar 5%. Mae 
gwybodaeth bellach ar gael gan y Swyddog Tai Gwag neu trwy 
ddilyn y ddolen ganlynol: 



 

https://www.gov.uk/government/publications/vat-notice-708-
buildings-and-construction.   

 
 
Nodwch os gwelwch yn dda fod y grantiau hyn yn ddewisol ac nid 
yw cynnig o grant wedi’i warantu hyd nes y cewch gymeradwyaeth 
ffurfiol gan y Cyngor. Bydd unrhyw waith sy’n cael ei gyflawni cyn 
derbyn cymeradwyaeth yn cael ei wneud ar gost ac ar fenter y 
perchennog.  

 
 

 
 
 

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan y Cyngor 
www.conwy.gov.uk 

neu cysylltwch â 
Jeremy Grant,  Swyddog Datblygu – Eiddo Gwag 

   Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN neu galwch i mewn i swyddfa 
Coed Pella, Ffordd Conwy, Bae Colwyn 

  01492 574235   strategaethtai@conwy.gov.uk 
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