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Ffurflen Gais 

Bydd yn ddefnyddiol i chi ddarllen y nodiadau canllaw sy'n cyd-fynd yn llawn cyn cyflwyno'ch cais. Mae’r nodiadau 

hyn ar gael i’w gweld neu eu lawrlwytho o www.lpwscheme.org.uk. 

 Anfonwch y ffurflen gais wedi’i chwblhau a’r ddogfennaeth ategol drwy e-bost at: grants@lpwscheme.org.uk 

Fel arall, postiwch y ffurflen gais wedi’i chwblhau a’r ddogfennaeth ategol at: The Listed Places of Worship 

Scheme, East Midlands Business Ltd, 5 Merus Court, Meridian Business Park, Caerlŷr, LE19 1RJ 

Er mwyn atal oedi wrth brosesu eich cais, sicrhewch fod pob adran o'r ffurflen wedi'i chwblhau. 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu amheuon ynghylch cymhwyster gwaith neu os oes angen cymorth arnoch i 

gwblhau'r ffurflen, cysylltwch â'r Tîm Grantiau Mannau Addoli Rhestredig cyn anfon y ffurflen ar 0800 500 3009. Fel 

arall, cysylltwch â ni yn: grants@lpwscheme.org.uk  

OS YW WEDI EI GWBLHAU Â LLAW, SICRHEWCH FOD POB MAES WEDI EI GWBLHAU MEWN PRIFLYTHRENNAU 

ADRAN 1: MANYLION CYSWLLT 

1. Enw / cysegriad man addoli rhestredig:

2. Cyfeiriad y man addoli rhestredig:

Tref / Dinas: 

Sir: 

Cod post: 

Gwlad (dethol o rhestr):

3. Enw’r awdurdod lleol y mae’r man addoli wedi’i leoli yn ei ardal:

4. Crefydd neu enwad y man addoli:

4a.   Dewiswch y grefydd neu'r enwad yr ydych yn ymwneud fwyaf ag ef 

5. Enw’r person / sefydliad sydd â chyfrifoldeb cyfreithiol am y gwaith i’r man addoli y mae’r cais hwn yn cael ei
wneud ar ei gyfer:

http://www.lpwscheme.org.uk/
mailto:grants@lpwscheme.org.uk
mailto:grants@lpwscheme.org.uk
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Rhowch fanylion isod am y prif bwynt cyswllt ar gyfer y cais. Sylwch na fyddwn yn gohebu ag unrhyw un ynghylch 

datrys yr hawliad heblaw am yr unigolyn a nodir isod. 

Os bydd angen i ni gysylltu â chi, byddwn yn ceisio cysylltu â chi ddwywaith dros y ffôn neu drwy e-bost. Os yn 

aflwyddiannus, byddwn yn dychwelyd eich cais i'w gwblhau ymhellach. Sylwch na allwn ohebu â thrydydd parti sy'n 

gweithredu ar eich rhan.  

6. Teitl: Mr / Mrs / Miss / Parch / Arall

7. Enw:

8. Swydd gyfrifol:

9. Cyfeiriad:

Tref / Dinas: 

Cod post: 

10. Rhif ffôn yn ystod y dydd (gan gynnwys y cod ardal):

11. Cyfeiriad E-bost:

ADRAN 2: CAM 1 – Y MAN ADDOLI 

12. A yw’r man addoli yn cael ei ddefnyddio’n gyfan gwbl neu'n bennaf fel man addoli cyhoeddus?

Ydy ☐ Nac ydy ☐

13. A oes gwasanaethau crefyddol cyhoeddus yn cael eu cynnal yn y man addoli o leiaf chwe gwaith y flwyddyn?

Oes ☐ Nac oes ☐ (Os Na, ewch i gwestiwn 14)

14. Os Na, a yw’n eiddo i, neu wedi’i freinio yn (dewiswch)

Yr Ymddiriedolaeth Cadwraeth Eglwysi ☐ 

Cyfeillion Eglwysi Digyfaill ☐ 

Ymddiriedolaeth Eglwysi Afraid yr Alban ☐ 

Ymddiriedolaeth Capeli Hanesyddol ☐ 

Ymddiriedolaeth Addoldai Cymru ☐ 

Arall, awdurdodwyd gan DCMS – nodwch ☐
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Mynachlog? Ydy ☐ Nac ydy ☐

Lleiandy?  Ydy ☐ Nac ydy ☐

Sefydliad crefyddol tebyg (rhowch fanylion cryno isod) Ydy ☐ Nac ydy ☐

15. Nodwch a yw eich sefydliad, neu'r sefydliad sydd â chyfrifoldeb cyfreithiol am y gwaith i'r man addoli:

Â statws elusennol, neu'n cael ei gydnabod fel elusen gan CThEM? Ydy ☐ Nac ydy ☐

Wedi ei gynnwys dan PCC?      Ydy ☐ Nac ydy ☐

Os na allwch ateb Ydy i unrhyw un o'r uchod, atodwch gopi o'ch Cyfansoddiad.

ADRAN 3: CAM 2 – ADEILAD RHESTREDIG 

16. Gradd / Categori Rhestredig (os yw'n hysbys):

17. ID Adeilad Rhestredig (os yw'n hysbys – nodwch os na ddarperir y wybodaeth hon ar hyn o bryd, gallai achosi

oedi wrth brosesu eich cais):

ADRAN 4: CAM 3 – GWARIANT CYMHWYSOL 

18. Pryd y gwnaed y gwaith yr ydych yn gwneud cais am y grant hwn ar ei gyfer?

Dyddiad Dechrau 

Dyddiad Gorffen 

Yn parhau Ydy ☐ Nac ydy ☐

19. Rhowch ddisgrifiad cryno o'r gwaith. Gweler y nodiadau canllaw i wirio cymhwyster



Ffurflen Gais Mannau Addoli Rhestredig – Chwefror 2023 Tudalen 4 o 10 

Triniaeth TAW 

Dylai costau TAW cael eu hadennill drwy'r system TAW lle bo modd. Disgwylir i hawlwyr sicrhau y ceisir pob 

rhyddhad TAW cymwys arall cyn ceisio grant o dan y cynllun Mannau Addoli Rhestredig. Darperir enghreifftiau o 

ryddhad TAW eraill a all fod ar gael i fannau addoli rhestredig yn Nodyn 3.5 y Canllaw. 

20. A yw'r sefydliad sydd â chyfrifoldeb cyfreithiol am y gwaith wedi cytuno ar ddull dosrannu busnes / di-fusnes

ar gyfer TAW? (Gweler Nodyn can 3.5) Ydy ☐ Nac ydy ☐

(Os Ydy, ewch i gwestiwn 21, os Na, ewch i gwestiwn 24).

21. Os ydy, rhowch y rhif cofrestru TAW (os na, ewch ymlaen i gwestiwn 24).

22. Pa gyfran o’ch TAW na allwch ei hadennill gan CThEM?

23. A gytunwyd ar hyn gyda Chyllid a Thollau EM? Do ☐ Naddo ☐

24. A ydych wedi cael grant i gwmpasu unrhyw elfennau o’r gwaith y mae’r cais hwn yn ymwneud ag ef gan:

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol
Historic Scotland 

Cadw  

Northern Ireland Environment Agency 

English Heritage 

Arall (noder isod): ☐ 

Os ydych wedi ticio unrhyw un o’r blychau uchod, bydd y wybodaeth hon yn cael ei throsglwyddo i’r 

asiantaeth dyfarnu grantiau berthnasol. 

Wrth gwblhau'r cais hwn, rydych yn rhoi addewid y bydd y man addoli yn ad-dalu'r swm perthnasol o grant 

a dderbyniwyd drwy'r cynllun hwn i'r asiantaeth dyfarnu grantiau, os yw'r grant a roddwyd gan yr 

asiantaeth honno eisoes yn talu costau TAW yr ydych yn cyflwyno hawliad ar ei gyfer. 

25. A wnaed hawliadau blaenorol ar gyfer yr adeilad hwn o dan y cynllun Grant Mannau Addoli Rhestredig?

Do ☐ Naddo ☐ Ddim yn gwybod ☐ 

26. Faint o anfonebau TAW gwreiddiol / wedi llungopïo / wedi sganio sydd ynghlwm wrth y cais hwn?

Ddim yn berthnasol
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27. Ydy'r gwaith yn cynnwys addasu? Ydy ☐ Nac ydy
(Os Nac ydy, ewch ymlaen i gwestiwn 30).

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

Do ☐ Naddo ☐ Ddim yn berthnasol ☐ 

29. A allwch chi ddarparu tystiolaeth ddogfennol o'r gymeradwyaeth hon os cewch eich dewis ar gyfer archwiliad

ar ôl talu?

Gallaf ☐ Na allaf

ADRAN 5: EICH CAIS 

30. Cwblhewch y canlynol ar gyfer pob anfoneb. Mae Adran 5 y Nodiadau Canllaw yn rhoi enghraifft o sut i

gwblhau'r rhan hon o'r ffurflen. Os ydych yn amgáu mwy na 5 anfoneb, atodwch ddalen ychwanegol a thiciwch

yma. ☐

Dyddiad yr 
anfoneb 

Cyfeirnod 
yr 

Anfoneb 

Enw'r Cyflenwr Swm Net Cyfradd 
TAW (e.e. 

20%) 

% Gwaith 
Cymwys i'w 

Adennill 

Cyfanswm y 
Grant a hawliwyd 

ar gyfer yr 
Anfoneb hon 

£ % % £ 

£ % % £ 

£ % % £ 

£ % % £ 

£ % % £ 

Cyfanswm o ddalen atodol: £ 

Cyfanswm y grant sy'n cael ei hawlio: £ 

ADRAN 6: EICH MANYLION TALU 

31. Enw’r Cyfrif Banc / Cymdeithas Adeiladu:

32. Enw’r Banc / Cymdeithas Adeiladu:

33. Cod Didoli Banc / Cymdeithas Adeiladu:

34. Rhif Cyfrif Banc / Cymdeithas Adeiladu:

35. A yw'r manylion hyn yn berthnasol i gyfrif banc/cymdeithas adeiladu a awdurdodwyd ar gyfer gwariant

swyddogol mewn cysylltiad â’r man addoli rhestredig y mae’r cais yn ymwneud ag ef?  Ydynt Nac ydynt



Ffurflen Gais Mannau Addoli Rhestredig – Chwefror 2023 Tudalen 6 o 10 

ADRAN 7: DATGANIAD 

Sicrhewch fod y datganiadau isod yn cael eu gwirio. Bydd ceisiadau anghyflawn yn cael eu gwrthod. 

Sicrhewch wrth e-bostio'r cais eich bod yn cynnwys copi i’r cyd-lofnodydd. 

36. Rwy’n tystio:

• Bod y ffurflen gais hon wedi’i chwblhau yn unol â’r rheoliadau a nodir yn y Canllawiau i’r Cynllun Grant

Mannau Addoli Rhestredig a’n bod wedi cynnal y gwiriadau priodol ac wedi canfod bod yr holl wybodaeth

uchod yn gywir.

• Ceisiwyd gostyngiadau TAW cymwys eraill cyn ceisio grant o dan y Cynllun Grant Mannau Addoli Rhestredig

[Rhoddir enghreifftiau o ryddhad TAW a all fod ar gael i fannau addoli rhestredig yn Nodyn 3.5 y Canllaw].

• Fy mod wedi derbyn unrhyw ganiatâd perthnasol sydd ei angen gan yr awdurdodau cynllunio priodol neu

gyrff enwadol cyn ymgymryd â’r gwaith sydd wedi’i gynnwys yn y cais hwn. [Cynhwysir gwybodaeth am

ganiatâd cynllunio yn adran Crynodeb y Canllawiau].

• Bod pob anfoneb naill ai'n wreiddiol neu'n gopïau cywir ac ymrwymaf i gyflwyno'r anfonebau gwreiddiol i'w

harchwilio os caiff yr hawliad ei ddewis i'w archwilio.

• Fy mod yn deall y gellir cysylltu â’r sawl sy’n cydlofnodi i ddilysu’r hawliad, os caiff ei ddewis i’w archwilio.

• Fy mod yn deall y gellir cynnal archwiliadau ar hawliadau i wirio bod yr amodau hyn wedi’u bodloni ac

efallai y gofynnir i mi ddarparu tystiolaeth ysgrifenedig o ganiatâd cynllunio.

• Fy mod yn deall, os canfyddir nad yw telerau ac amodau’r Cynllun Grant Mannau Addoli Rhestredig wedi’u

bodloni, efallai y bydd y grant a dderbyniwyd yn ad-daladwy i DCMS.

• Fy mod yn cytuno, lle bo’n berthnasol, y gellir rhannu’r wybodaeth a ddarperir â CThEM, English Heritage,

Historic Scotland, Cadw, The Northern Ireland Environment Agency, Cronfa Dreftadaeth y Loteri a

dosbarthwyr perthnasol eraill y Loteri.

• Fy mod yn deall os caiff rhywfaint o’r grant, neu’r cyfan ohono, ei adennill o rywle arall (e.e. ad-daliad

TAW), yna rhaid ad-dalu’r swm hwnnw yn ôl i’r Cynllun Grant Mannau Addoli Rhestredig.

• Nad wyf wedi derbyn grant gan Gronfa Adferiad Diwylliannol y Llywodraeth i dalu 100% o gostau ein

prosiect.

ADRAN 8: RHESTR WIRIO 

Er mwyn atal unrhyw oedi wrth brosesu ffurflenni cais, sicrhewch fod y canlynol wedi'u cynnwys yn yr hawliad: 

• Copi o gyfansoddiad eich sefydliad os ateboch 'nac ydi' i gwestiwn 15.

• Rhaniad wedi'i ddiffinio'n glir ar y naill anfoneb neu'r llall neu gais lle mae costau'n cynnwys gwaith cymwys

ac anghymwys neu ardaloedd adeiladu

Ydych chi wedi gwirio: 

• Bod y ffurflen wedi'i llofnodi a'i chydlofnodi?

• Eich bod wedi cynnwys anfonebau ar gyfer yr holl waith a hawlir?

• Bod yr anfonebau wedi'u dyddio o fewn y 12 mis diwethaf?

• Os yw'n berthnasol, bod Rhestr Waith neu ddogfen gontract wedi'i chynnwys?
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• Lle nad yw anfonebau'n nodi'r gwaith a wnaed, eich bod wedi cynnwys dogfennaeth ychwanegol i ddangos

y gwerth a hawlir?

• Eich bod wedi cynnwys tystiolaeth o ddull dosrannu TAW busnes/di-fusnes y cytunwyd arno gyda CThEM

(os yw’n berthnasol)?

Anfonwch y ffurflen gais wedi’i chwblhau a’r ddogfennaeth ategol drwy e-bost at: grants@lpwscheme.org.uk Fel 

arall, postiwch y ffurflen gais wedi’i chwblhau a’r ddogfennaeth ategol at: The Listed Places of Worship Scheme, 

East Midlands Business Ltd, 5 Merus Court, Meridian Business Park, Caerlŷr, LE19 1RJ 

Argymhellir eich bod yn cael prawf postio ar gyfer pob cyflwyniad i'r cynllun. 

Llofnod: 

Enw:  

Swydd a ddelir: 

Dyddiad: 

Cyd-lofnodydd: 

Enw: 

Swydd a ddelir: 

Dyddiad: 

E-bost cyd-lofnodydd:

Rhif ffôn yn ystod y dydd y cyd-lofnodydd: 

mailto:grants@lpwscheme.org.uk
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Atodiad A: Hysbysiad Preifatrwydd 

Mae'r Hysbysiad Preifatrwydd hwn yn nodi: 

• pwy ydyn ni

• pam fod angen i ni gasglu eich data personol

• y categorïau cyffredinol o ddata personol y gallwn eu prosesu

• at ba ddibenion y gallwn brosesu eich data personol

• seiliau cyfreithiol y prosesu

• pwy sydd â mynediad at eich data a gyda phwy y gellir rhannu’r data

• sut y byddwn yn diogelu eich data

• am ba mor hir y byddwn yn cadw eich data

• eich hawliau fel gwrthrych data

• goblygiadau methu â darparu data personol.

Pwy ydyn ni 

Mae'r Cynllun Grant Mannau Addoli Rhestredig yn cael ei ddarparu a'i redeg gan East Midlands Business Limited 
(EMB) ar ran yr Adran dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS). Mae DCMS yn 
rheolydd data ar y cyd, ynghyd â'r EMB.  

Mae DCMS yn helpu i ysgogi twf, cyfoethogi bywydau a hyrwyddo Prydain dramor. Mae DCMS yn gwarchod ac yn 
hyrwyddo ein treftadaeth ddiwylliannol ac artistig ac yn helpu busnesau a chymunedau i dyfu drwy fuddsoddi 
mewn arloesi a thynnu sylw at Brydain fel lle gwych i ymweld ag ef. Mae DCMS yn helpu i roi mantais unigryw i’r 
DU ar y llwyfan byd-eang, gan anelu at lwyddiant economaidd. 

Ceir rhagor o wybodaeth am yr EMB ar: http://www.emb-group.co.uk/about-us/ 

DCMS yw'r rheolydd ac EMB yw'r prosesydd wybodaeth a gasglwn amdanoch.

Manylion Cyswllt:  
Y manylion cyswllt ar gyfer Swyddog Diogelu Data (DPO) DCMS yw: 

Swyddog Diogelu Data 
Yr Adran dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon 
100 Parliament Street 
Llundain  
SW1A 2BQ 

Gellir cysylltu â Swyddog Diogelu Data DCMS ar: dpo@dcms.gov.uk  

Gellir cysylltu â Swyddog Diogelu Data EMB ar: dataprotectionenquiries@embltd.co.uk 

Mae DCMS ac EMB wedi ymrwymo i fod yn dryloyw ynghylch sut maent yn casglu ac yn defnyddio data personol ac 
i gyfarfodydd eu rhwymedigaethau diogelu data.  

Eich gwybodaeth  

Mae'r wybodaeth y mae'n ofynnol i ni ei chasglu a'i phrosesu yn cynnwys: 

http://www.emb-group.co.uk/about-us/
mailto:dpo@dcms.gov.uk
mailto:dataprotectionenquiries@embltd.co.uk
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• enw, teitl swydd, cyfeiriad a manylion cyswllt, gan gynnwys cyfeiriad e-bost a rhif ffôn. Gwybodaeth am y
Man Addoli yr ydych yn ei gynrychioli er mwyn ein galluogi i brosesu eich cais.

Pam rydym yn casglu gwybodaeth amdanoch 

Mae prosesu eich data yn angenrheidiol er mwyn cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol y mae DCMS ac EMB yn 
ddarostyngedig iddo. Mae’r Cynllun Grant Mannau Addoli Rhestredig yn cael ei ariannu gan y llywodraeth, sy’n ei 
gwneud yn ofynnol i DCMS ac EMB gasglu a phrosesu ystod o fanylion am yr ymgeiswyr. 

Gyda phwy y gallem rannu eich gwybodaeth? 

Mae’n bosibl y caiff eich gwybodaeth ei rhannu’n fewnol, gan gynnwys gyda staff prosiect a rheolwyr a staff TG os 
oes angen mynediad at y data er mwyn cyflawni eu rolau. 

Gall DCMS ac EMB hefyd rannu eich data gyda thrydydd partïon sy’n prosesu data ar eu rhan ac sy’n darparu 
gwasanaethau i’r Llywodraeth ac ymgeiswyr fel rhan o’r cynllun Grant Mannau Addoli Rhestredig. Nid yw DCMS nac 
EMB yn caniatáu i drydydd partïon ddefnyddio'r data at unrhyw ddiben arall. 

Am ba mor hir ydyn ni'n cadw eich gwybodaeth? 

Bydd DCMS ac EMB yn cadw'r data sy'n ymwneud â'r ymgeiswyr Grant Mannau Addoli Rhestredig tan o leiaf saith 
mlynedd ar ôl i'ch cais neu hawliad diwethaf ddod i ben. 

Sut fyddwn yn diogelu’ch gwybodaeth 

Mae diogelwch eich data yn fater pwysig i DCMS ac EMB. Mae gan y sefydliadau bolisïau a rheolaethau mewnol ar 
waith i geisio sicrhau nad yw eich data’n cael ei golli, ei ddinistrio’n ddamweiniol, ei gamddefnyddio neu ei 
ddatgelu, ac nad yw’n cael ei gyrchu ac eithrio gan weithwyr wrth iddynt gyflawni eu dyletswyddau. Mae gan EMB 
achrediad Cyber Essentials Plus ac ISO27001. 

Lle mae DCMS neu EMB yn ymgysylltu â thrydydd partïon i brosesu data personol ar eu rhan, maent yn gwneud 
hynny ar sail cyfarwyddiadau ysgrifenedig, ac o dan ddyletswydd cyfrinachedd ac mae’n ofynnol iddynt roi mesurau 
technegol a threfniadol priodol ar waith i sicrhau diogelwch data. 

Eich hawliau gwybodaeth 

Mae gennych nifer o hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth sydd gennym amdanoch: 

• Mynediad – mae gennych yr hawl i ofyn i ni am gopïau o’ch gwybodaeth bersonol

• Cywiro – mae gennych hawl i ofyn i ni gywiro gwybodaeth yr ydych yn credu sy’n anghywir. Mae gennych
hefyd yr hawl i ofyn i ni gwblhau gwybodaeth yr ydych yn meddwl ei bod yn anghyflawn

• Dileu – mae gennych yr hawl i ofyn i ni ddileu eich gwybodaeth bersonol dan rai amgylchiadau

• Cyfyngu ar Brosesu – mae gennych yr hawl i ofyn i ni gyfyngu ar brosesu eich gwybodaeth mewn rhai
amgylchiadau

• Gwrthwynebu Prosesu – mae gennych yr hawl i wrthwynebu prosesu eich data personol mewn rhai
amgylchiadau
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• Cludadwyedd data – mae gennych yr hawl i ofyn i ni drosglwyddo’r wybodaeth a roesoch i ni i sefydliad
arall, neu i chi, mewn rhai amgylchiadau

• Penderfyniadau a phroffilio awtomataidd – mae gennych yr hawl i atal eich gwybodaeth rhag cael ei
phrosesu a gwneud penderfyniadau amdanoch chi drwy ddulliau awtomataidd yn unig (heb unrhyw
gysylltiad dynol).

Nid yw DCMS na'r EMB yn gwneud penderfyniadau awtomataidd wrth weinyddu'r Cynllun Grant Mannau
Addoli Rhestredig.

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth 

Mae gennych hawl i gwyno i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) os nad ydych yn fodlon â'r ffordd y mae 
DCMS neu EMB wedi trin eich gwybodaeth.  

Corff annibynnol yw’r ICO a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth yn y Deyrnas Unedig. Gallant hefyd roi cyngor 
ac arweiniad a gellir cysylltu â nhw drwy wefan y Comisiynydd Gwybodaeth (www.ico.org.uk), drwy’r llinell 
gymorth ar 0303 123 1113, neu’n ysgrifenedig i:  

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth 
Wycliffe House  
Water Lane  
Wilmslow  
Swydd Gaer  
SK9 5A  
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