
Troi Tai’n Gartrefi
    Benthyciadau Di-log

 
Statws a grŵp targed 
 Mae’r math hwn o gymorth yn DDEWISOL.

Cymhwysedd
 Mae benthyciadau ar gael i berchnogion roi eiddo 
 gwag at ddefnydd o’r newydd er mwyn eu gwerthu  
 neu’u gosod ar rent, ond nid i berchen-letywyr.

 Rhaid i ymgeiswyr beidio â bod yn fethdalwyr na 
 bod â sgôr credyd anffafriol neu gollfarn gan  
 Lys Sirol

 Gellir cynnig benthyciadau i:

 • Unigolion

 • Elusennau  
   (gyda chyfrifon am dair blynedd), 

 • Cwmnïau/busnesau  
   (gyda chyfrifon am dair blynedd).

 Yr holl waith y bernir ei fod yn angenrheidiol i roi’r 
 eiddo at ddefnydd o’r newydd fel preswylfa, gan 
 gynnwys costau trosi ar gyfer troi eiddo yn nifer 
 unedau llety unigol/ar wahân.

Amodau
 Gyda benthyciadau i roi eiddo gwag at ddefnydd 
 o’r newydd er mwyn ei werthu, rhaid talu’r arian 
 yn ôl cyn pen dwy flynedd.
 Gyda benthyciadau i roi eiddo gwag at ddefnydd  
 o’r newydd er mwyn ei osod ar rent, rhaid talu’r   
 arian yn ôl cyn pen pum mlynedd.
 Ar ôl cwblhau’r gwaith rhaid cynnig yr eiddo i’w   
 werthu neu’i osod ar rent.

Beth i’w wneud nesaf?
 Cysylltwch â’r Tîm Tai Gwag i ofyn am ffurflen  
 datgan diddordeb a bydd swyddog yn gwneud 
 trefniadau i ymweld â’r eiddo i weld a yw’n  
 addas.

Ymgeisio
 Rhaid i’r eiddo fod wedi bod yn wag am fwy na 
 chwe mis.
 Os nad yw’r benthyciad yn ddigon i dalu holl 
 gostau’r gwaith, bydd angen tystiolaeth fod yno 
 ddigon o gyllid i sicrhau bod gennych ddigon i 
 sicrhau y bydd y cynllun yn hyfyw’n ariannol o’r 
 cychwyn cyntaf.
 Rhaid ategu pob cais â phrisiad annibynnol 
 Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig a gofyn 
 i’r Cyngor wneud chwiliad pridiannau tir lleol.
 Gellir benthyg hyd at £35,000 am bob uned lety 
 hyd at uchafswm o £250,000 fesul ymgeisydd.
 Gwarantir y benthyciadau fel pridiannau cyntaf 
 neu ail bridiannau ar y teitl yn y Gofrestrfa Tir.
 Caniateir benthyciad ar gyfer hyd at 80% o werth 
 yr eiddo - ar sail gwerth a chyflwr presennol yr 
 eiddo a gynigir yn warant.
 Ni chodir llog ar unrhyw fenthyciad.

Cynllun a ddaeth i rym yn 2012 i gynnig benthyciadau di-log 
tymor byr,  yn bennaf i ddatblygwyr, er mwyn rhoi anheddau 

gwag a segur at dd efnydd o’r newydd fel preswylfeydd 
a/neu drosi eiddo yn anheddau. Asesir cynlluniau ar sail 

y galw a’r effaith yn lleol.

Cysylltwch â’r Tîm Tai Gwag
EmptyHomes@flintshire.gov.uk 
01352 703822


