Cynllun Grant Mannau Addoli Rhestredig

DIWYGIWYD HYDREF 2013

www.lpwscheme.org.uk

Ffurflen Gais
DARLLENWCH Y NODIADAU ARWEINIAD YNGHLWM YN LLAWN CYN
LLENWI’R FFURFLEN HON.
Anfonwch y ffurﬂenni cais cyﬂawn a’r ddogfennaeth berthnasol i:
Topmark (LPOW), 160 Bath Street, Glasgow, G2 4TB
Dyfynnwch y cyfeirnod hwn ar bob gohebiaeth yn y dyfodol.
Cyfeirnod yr Hawliad (at ddefnydd y swyddfa yn unig)
Er mwyn atal oedi wrth brosesu eich galwad, sicrhewch eich bod wedi llenwi pob adran. Os oes gennych unrhyw
ymholiadau neu amheuon ynglŷn â chymhwyster y gwaith, neu os oes angen cymorth arnoch wrth lenwi’r ffurﬂen,
cysylltwch ag un o’n cysylltyddion cyn llenwi’r ffurﬂen, ar 0845 013 6601. Codir am hyn fel ar gyfer galwad leol.

MAE’N RHAID CWBLHAU’R CAIS HWN MEWN LLYTHRENNAU BREISION
DRWYDDI DRAW
Adran 1: Manylion Cyswllt
1.

Enw/cysegriad yr addoldy rhestredig:

Rhowch eich manylion gohebu isod:
Teitl: Mr/Mrs/Miss/Parch./Arall (nodwch):
Enw:
Swydd Gyfrifol:

2.

Cyfeiriad yr addoldy rhestredig:

Cyfeiriad:

Cyfeiriad:
Tref/Dinas:
Tref/Dinas:

Cod Post:
Sir (gorfodol):
3.

Rhif ffôn yn ystod y dydd (gan gynnwys cod STD):

Enw’r awdurdod lleol y lleolir yr addoldy yn ei ardal
E-bost:

4.

5.

Crefydd neu enwad yr addoldy:

Enw’r unigolyn/sefydliad sydd â chyfrifoldeb cyfreithiol
am y gwaith i’r addoldy y mae’r cais hwn yn cael ei
wneud ar ei gyfer

Sylwer, ni fyddwn yn gohebu ag unrhyw un ac
eithrio’r unigolyn a nodir uchod ynglŷn â datrys
eich hawliad.
Os bydd rhaid i ni gysylltu â chi, byddwn yn ceisio
dwywaith dros y ffôn/e-bost. Os ydym yn
aﬂwyddiannus, byddwn yn dychwelyd eich cais ar
gyfer ei lenwi rhagor. Sylwer na fyddwn yn gohebu
gyda thrydydd parti.
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Adran 2: Cam 1 – Yr Addoldy

Adran 3: Cam 2 – Adeilad Rhestredig

6.

10. Graddfa/Categori Rhestredig (os yw’n hysbys:

A yw’r addoldy yn cael ei ddefnyddio yn unig
neu’n bennaf fel addoldy cyhoeddus?
Ydy

7.

A yw gwasanaethau crefyddol cyhoeddus yn cael eu
cynnal yn yr addoldy o leiaf chwe gwaith y ﬂwyddyn?
Ydynt

8.

Nac ydy

Nac ydynt

Os nad ydynt, a yw’n:
Fynachdy?
Lleiandy?

Ydy
Ydy

11. Pa bryd wnaed y gwaith rydych yn gwneud cais
am grant ar ei gyfer?
Dyddiad dechrau:

/

/ 20

Dyddiad gorffen:

/

/ 20

Nac ydy
Nac ydy

Sefydliad crefyddol tebyg? – rhowch fanylion byr
Ydy

Adran 4: Cam 3 – Gwariant Cymwys

Nac ydy

Parhaus:

Ie

Na

12. Rhowch ddisgriﬁad byr o’r gwaith. Gweler y
nodiadau arweiniad i wirio’r cymhwyster.

Wedi’i berchenogi gan neu ei ymddiried yn:
Yr Ymddiriedolaeth Cadwraeth Eglwysi
Ie
Na
Cyfeillion Eglwysi Digyfailll
Ie
Na
Ymddiriedolaeth Capeli Hanesyddol
Ie
Na
Ymddiriedolaeth Eglwysi Segur yr Alban
Ie
Na
Ymddiriedolaeth Adeiladau Crefyddol Cymru
Ie
Na
Arall, awdurdodwyd gan Yr Adran Diwylliant, y
Cyfryngau a Chwaraeon – Nodwch
Ie
Na

Triniaeth TAW
Dylid adfer y costau TAW drwy’r system TAW lle y
bo’n bosibl.
Disgwylir i hawlwyr sicrhau y ceisir ar bob cymorth
TAW cymwys arall cyn ceisio am grant o dan y cynllun.
Darperir enghreifftiau o gymhorthau TAW a allai fod ar
gael i addoldai rhestredig yn Nodyn 3.5 yr Arweiniad.
13. A yw’r sefydliad sydd â chyfrifoldeb cyfreithiol am
y gwaith wedi cytuno ar ddull dosrannu TAW
busnes /dull dosrannu TAW nad yw’n seiliedig ar
fusnes? (Gweler Nodyn Arweiniad 3.5)
Ydy

Nac ydy

14. Os ydy, rhowch y rhif cofrestru ar gyfer TAW:
(os nac ydy, ewch ymlaen i gwestiwn 17)

9.

Nodwch os oes gan eich sefydliad neu’r sefydliad sydd
â chyfrifoldeb cyfreithiol am y gwaith ar yr addoldy:
Statws elusennol, neu y caiff ei gydnabod fel
elusen gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi:
Oes
Nac oes
Yn cael ei reoli gan Gyngor Eglwys Plwyfol:
Ydy

Nac ydy

Os na allwch ateb ‘oes’ neu ‘ydy’ i unrhyw un o’r
uchod, atodwch gopi o’ch cyfansoddiad

15. Pa gyfran o’ch TAW na allwch ei hadfer o Gyllid a
Thollau Ei Mawrhydi?
16. A gafodd hyn ei gytuno gan Gyllid a Thollau Ei
Mawrhydi?
Do

Naddo

Os do, rhowch dystiolaeth o’r cytundeb hwn
gyda’ch cais, gan ddangos yn glir y raddfa gytun
sy’n gymwys i’r gwaith.
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17. A ddyfarnwyd grant i chi i dalu am unrhyw elfennau
o’r gwaith y mae’r cais hwn yn perthyn iddynt gan :

Adran 5: Eich hawliad
18. A wnaed hawliadau blaenorol ar gyfer yr adeilad
hwn o dan y Cynllun Grantiau ar gyfer Addoldai
Rhestredig

English Heritage
Historic Scotland

Do

Cadw
Asiantaeth yr Amgylchedd Gogledd Iwerddon

Naddo

19. Sawl anfoneb TAW wreiddiol/ wedi’i llungopïo/wedi’i
sganio a atodir?

Cronfa Dreftadaeth y Loteri
20. A yw’r cais /contract gwaith yn cynnwys
addasiadau? Os nac ydy, ewch ymlaen i gwestiwn 23.

Arall (nodwch):
Os byddwch yn ticio unrhyw un o’r blychau
hyn, caiff y wybodaeth hon ei throsglwyddo i’r
asiantaeth dyfarnu grantiau berthnasol.
Wrth lenwi’r cais hwn, rydych yn rhoi
ymrwymiad y bydd yr addoldy yn ad-dalu swm
perthnasol y grant a dderbyniwyd trwy’r
cynllun hwn i’r asiantaeth dyfarnu grantiau, os
bydd y grant a roddwyd gan yr asiantaeth
honno eisoes yn talu am y costau TAW rydych
yn cyﬂwyno cais ar eu cyfer.

Ydy

Nac ydy

21. A roddwyd caniatâd cynllunio gan yr awdurdod
priodol cyn gwneud y gwaith addasu?
Do

Naddo

22. A allwch roi tystiolaeth ddogfennol am y
gymeradwyaeth hon os cewch eich dewis ar gyfer
archwiliad ar ôl talu?
Gallaf

Na allaf

23. Llenwch y canlynol ar gyfer pob anfoneb. Mae Adran 5 o’r Nodiadau Arweiniad yn rhoi enghraifft o sut i gwblhau
rhan hon y ffurﬂen. Os ydych yn amgáu mwy na 5 anfoneb, atodwch daﬂen ychwanegol a thiciwch yma.

Cyfeirnod yr
Anfoneb

Cyfanswm Net

Cyfradd TAW
(e.e. 20%)

% y Gwaith Cymwys
y Gellir ei Adfer

Cyfanswm y Grant a hawlir
ar gyfer yr Anfoneb hon

£

%

%

£

£

%

%

£

£

%

%

£

£

%

%

£

£

%

%

£

Cyfanswm o’r ddalen ychwanegol:

£

Cyfanswm y grant a hawlir:

£
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Adran 6: Eich Manylion Talu
24. Enw’r cyfrif Banc:

28. Enw Cyfrif y Gymdeithas Adeiladu:

25. Enw’r banc:

29. Enw’r Gymdeithas Adeiladu:

26. Cod Didoli’r banc:

30. Cod Didoli’r Gymdeithas Adeiladu:
–

27. Rhif Cyfrif Banc/Cymdeithas Adeiladu:

–

–

–

31. Rhif Rhestr y Gymdeithas Adeiladu:

32. A yw’r manylion hyn yn perthyn i gyfrif banc/cymdeithas adeiladu a awdurdodwyd ar gyfer gwariant swyddogol
mewn cysylltiad â’r addoldy rhestredig y mae’r cais yn perthyn iddo?
Ydynt

Nac ydynt

Adran 7: Datganiad
Rwyf yn ardystio y cafodd y ffurﬂen gais hon ei chwblhau yn unol â’r rheoliadau a nodir yn yr Arweiniad i’r Cynllun
Grantiau ar gyfer Addoldai Rhestredig a’n bod wedi cynnal y gwiriadau priodol a gweld bod yr holl wybodaeth uchod
yn gywir.
Rwyf yn ardystio y ceisiwyd am gymhorthau TAW eraill cyn ceisio am grant o dan y Cynllun Grantiau ar gyfer Addoldai
Rhestredig. [Darperir enghreifftiau o gymhorthau TAW a allai fod ar gael ar gyfer addoldai rhestredig yn Nodyn 3.5 yr
Arweiniad].
Rwyf yn ardystio fy mod i wedi derbyn unrhyw ganiatâd sy’n ofynnol gan yr awdurdodau cynllunio priodol neu gyrff
enwadol cyn ymgymryd â’r gwaith a gynhwysir yn y cais hwn. [Cynhwysir gwybodaeth am ganiatâd cynllunio dan adran
y Crynodeb yn yr Arweiniad].
Rwyf yn ardystio bod pob anfoneb naill ai’n wreiddiol neu’n gopïau cywir ac rwyf yn ymrwymo i gyﬂwyno’r anfonebau
gwreiddiol i gael eu harchwilio os dewisir yr hawliad ar gyfer ei archwilio.
Rwyf yn deall y gallai archwiliadau ar hawliadau eu gwneud er mwyn gwirio bod yr amodau hyn wedi cael eu bodloni ac
mae’n bosibl y gofynnir i mi ddarparu tystiolaeth ysgrifenedig o ganiatâd cynllunio.
Os gwelir na fodlonwyd termau ac amodau’r Cynllun Grantiau ar gyfer Addoldai Rhestredig, rwyf yn deall y gallai’r grant
a dderbynnir fod yn ad-daladwy i’r Adran Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon.
Rwyf yn cytuno, lle y bo’n berthnasol, y gall yr wybodaeth a ddarperir gael ei rhannu gyda Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi,
English Heritage, Historic Scotland, Cadw, Asiantaeth yr Amgylchedd Gogledd Iwerddon, Cronfa Dreftadaeth y Loteri a
dosbarthwyr perthnasol eraill y Loteri.
Rwyf yn deall y caiff rhywfaint o’r grant neu’r grant cyfan ei adfer o rywle arall (e.e. ad-daliad TAW), wedyn mae’n rhaid
ad-dalu’r swm hwnnw yn ôl i’r Cynllun Grantiau ar gyfer Addoldai Rhestredig.
Sicrhewch fod yr holl ddatganiadau uchod yn cael eu ticio, oherwydd caiff ceisiadau anghyﬂawn eu dychwelyd.

Llofnod:

Cydlofnod:

Enw:

Enw:

Swydd a ddelir:

Swydd a ddelir:

Dyddiad:

/

/ 20

Dyddiad:

/

/ 20
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Adran 8: Rhestr Wirio
Er mwyn atal oedi wrth brosesu ffurﬂenni cais, sicrhewch y caiff y canlynol eu cynnwys gyda’r hawliad:
•
•

Copi o gyfansoddiad eich sefydliad os gwnaethoch ateb ‘na’ i gwestiwn 11
Rhaniad a ddifﬁnnir yn glir ar naill ai’r anfoneb neu’r cais, lle mae costau’n ymwneud â gwaith neu ardaloedd
adeiladu cymwys ac anghymwys

Ydych chi wedi gwirio:
•
•
•
•
•
•

Bod y ffurﬂen wedi’i llofnodi a’i chydlofnodi?
Eich bod wedi cynnwys anfonebau ar gyfer yr holl waith yr hawlir amdano?
Bod yr anfonebau wedi’u dyddio o fewn y 12 mis diwethaf?
Lle y bo’n gymwys, y cafodd Atodlen Gwaith neu ddogfen contract ei chynnwys?
Lle nad yw’r anfonebau’n nodi’r gwaith a wnaed, a ydych chi wedi cynnwys dogfennaeth ychwanegol i ddangos
y gwerth a hawlir?
Eich bod wedi cynnwys tystiolaeth am ddull dosrannu TAW busnes/ nad yw’n seiliedig ar fusnes a gytunwyd
gyda Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi (os yw’n gymwys)?

Anfonwch ffurﬂenni cais cyﬂawn gyda dogfennaeth ategol i’r cyfeiriad canlynol:
Topmark (LPOW), 160 Bath Street, Glasgow G2 4TB
Argymhellir eich bod yn cael prawf o bostio ar gyfer pob cyﬂwyniad i’r cynllun.

Troednodyn
Caiff y wybodaeth a ddarparwyd ei dal ar y gronfa ddata a chaiff ei defnyddio ar gyfer prosesu ceisiadau, grantiau ac i lunio ystadegau. Mae’n
bosibl y caiff rhywfaint o’r wybodaeth hon ei rhannu gyda sefydliadau darparu grantiau megis English Heritage, Cronfa Dreftadaeth y Loteri, ac
asiantaethau treftadaeth gweinyddiaethau datganoledig; Cadw, Historic Scotland ac Asiantaeth yr Amgylchedd Gogledd Iwerddon.

