 Eiddo Wedi’i Feddiannu
 Eiddo Gwag

Cynllun Benthyca i Wella Tai
Ffurflen Datgan Diddordeb Gychwynnol
 Gwynedd

1.

Nodwch yr Awdurdod Lleol os gwelwch yn dda:
 Ynys Môn  Conwy  Sir y Fflint  Wrecsam

 Sir Ddinbych

Cyfeiriad yr eiddo i’w
adnewyddu
Cod Post:

2.

Enw’r Perchennog

3.

Cyfeiriad y Perchennog
(os yn wahanol)

4.

Cyfeiriad E-bost

5.

Rhif(au) ffôn

6.

Y swm yr ydych yn dymuno
benthyca (hyd at uchafswm o
£35,000 yr uned)

7

Disgrifiad byr o’r gwaith

Cod Post:

£

Ticiwch y blwch ac arwyddo isod i gadarnhau eich bod yn cytuno i’r canlynol os gwelwch yn dda:
Mae gweithredoedd yr eiddo wedi eu cofrestru gyda Chofrestrfa Dir EM.
Mae’r eiddo/ nid yw’r eiddo YN WAG ers dros 6 mis (dileu fel bo angen os gwelwch yn dda)
Rwy’n derbyn fod tâl gweinyddol yn cael ei godi yn sgil y benthyciad.
Bydd yr adeiladwaith wedi’i gyflawni o fewn 6 mis o gymeradwyo’r benthyciad
Byddaf yn darparu manylion incwm a gwariant ar gyfer y cais
Rwyf wedi trefnu cyllid ar gyfer unrhyw wariant ychwanegol sydd ei angen i adnewyddu’r eiddo.
YR WYF / NID WYF wedi ymgeisio am Gymorth Rheoli Prosiect (dileu fel bo angen)
Rwy’n bwriadu BYW YN YR EIDDO / EI RENTU / EI WERTHU (dileu fel bo angen)
Datganiad Preifatrwydd: Bydd y data personol a gasglwyd ar y ffurflen hon yn cael ei defnyddio i
gysylltu â chi mewn perthynas â’r cynllun benthyciad. Bydd yn cael ei brosesu oherwydd rhwymedigaeth
gyfreithiol neu oherwydd ei bod yn dasg gyhoeddus. Ceir gwybodaeth bellach am ein Rhybudd
Preifatrwydd ar dudalennau gwe y Gwasanaethau Tai
https://www.ynysmon.gov.uk/cy/Trigolion/Tai/Nodyn-Preifatrwydd-Gwasanaethau-Tai.aspx neu gallwch
ofyn am gopi caled drwy ffonio: Gwasanaethau Cwsmer yr Adran Dai ar 01248 750057.
Llofnod:___________________________________ Dyddiad:_______________________
Os gwelwch yn dda, dychwelir y ffurflen i:Ebost:

Tîm Tai Gwag, Gwasanaethau Tai, Cyngor Sir Ynys Môn,
Llangefni, LL77 7TW
swyddogtaigwag@ynysmon.gov.uk

