
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRANT ADNEWYDDU TAI GWAG AR 

GYFER PRYNWYR AM Y TRO 

CYNTAF   



 

Mae Cyngor Sir Bwrdeistref Conwy ac Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Eryri yn cynnig y cynllun hwn i gefnogi prynwyr tro cyntaf i ddod yn 
berchennog cartref sy’n fforddiadwy iddynt, ac i ddod â thŷ sydd wedi 
bod yn wag am gyfnod hir ac sydd angen ei wella yn ôl i ddefnydd. 
 
Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan y Cyngor - 
https://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Housing/Empty-Homes/First-
time-buyer-grants.aspx  
 
 
CYMHWYSEDD 
 Mae’n rhaid i’r eiddo fod yn wag am o leiaf chwe mis ar ddyddiad 

y cais, a bod angen ei adnewyddu. 
 Rhaid iddo fod wedi ei leoli o fewn ardal Awdurdod Parc 

Cenedlaethol Eryri o Gonwy. 
 Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod yn brynwyr am y tro cyntaf erioed a 

bod â chysylltiad lleol ag ardal y Parc Cenedlaethol (gweler isod), 
ond rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr gyda chysylltiad lleol â’r 
ardal lle mae’r eiddo maent yn dymuno ei brynu wedi ei leoli.  

 Bydd yn rhaid i ymgeiswyr allu prynu’r eiddo eu hunain. Os caiff ei 
ddyfarnu, dim ond i gynorthwyo â chost y gwaith i ddod â’r eiddo 
yn ôl i safon y gellir defnyddio’r grant, ac nid ar gyfer prynu’r eiddo.  

 Mae’n rhaid i faint yr eiddo fod yn briodol i anghenion yr 
ymgeisydd. 

 Mae’n rhaid i’r Cyngor gytuno i’r gwaith sy’n gymwys yn ystod 
archwiliad, cyn gellir cyflwyno cais. 

 Mae’r math hwn o gymorth yn ddewisol ac yn amodol ar nawdd a 
chymhwysedd. 
 

Sylwch nad yw cynnig o grant wedi’i warantu nes bod y Cyngor 
wedi rhoi cymeradwyaeth ffurfiol. Bydd unrhyw waith a gaiff ei 
wneud cyn cael cymeradwyaeth ar fenter ac ar gost y 
perchennog. 

 
AMODAU SYLFAENOL 

 Mae’n rhaid i ymgeiswyr fyw yn yr eiddo fel eu hunig neu brif 
gartref am o leiaf 5 mlynedd ar ôl cwblhau’r gwaith.  

 Bydd y grant yn cael ei ddiogelu fel ffi yn erbyn yr eiddo, a bydd 
yn parhau yn ei le am gyfnod o bum mlynedd o ddyddiad cwblhau’r 
gwaith. 

 Rhaid ad-dalu’r grant os bydd yr ymgeisydd yn gwerthu’r eiddo 
(neu’n cael gwared mewn unrhyw ffordd arall) cyn diwedd y cyfnod 
o bum mlynedd. 

 Mae’r grant yn seiliedig ar gost y gwaith cymwys, hyd at uchafswm 
o £25,000. 

 Os nad yw’r grant yn ddigon i dalu am gost lawn y gwaith, bydd 
angen darparu tystiolaeth o gyllid digonol i dalu am y gost sy’n 
weddill. 

 Bydd y grant fel arfer yn cael ei dalu ar ôl i’r gwaith gael ei 
gwblhau’n foddhaol. Fodd bynnag, efallai bydd yn bosibl gwneud 
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taliad dros dro (e.e. lle mae’r contractwr wedi gorfod archebu 
eitemau i’w gwneud i ffitio – megis ffenestri).  

 
Cysylltiad lleol 

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).    

 
 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â 
Jeremy Grant – Swyddog Datblygu – Eiddo Gwag, Tim Strategaeth Tai, 

Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN 
     01492 574235                 strategaethtai@conwy.gov.uk 
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