
 
 
 
 
 
 
 
 

Cynllun Cymorth i Lesddeiliaid 
Ffurflen gais 

https://llyw.cymru/cynllun-cymorth-lesddeiliaid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mae'r ddogfen hon ar gael mewn fformatau eraill yn Gymraeg ac yn Saesneg. Cysylltwch â ni i drafod eich 
anghenion. 

https://llyw.cymru/cynllun-cymorth-lesddeiliaid


Cyfrinachol 

Cyn gwneud cais am y Cynllun Cymorth i Lesddeiliaid, sicrhewch eich bod wedi darllen y canllawiau a 
chynnal yr asesiadau cymhwysedd cychwynnol sydd i'w gweld yn www.llyw.cymru/cynllun cymorth 
lesddeiliaid 

 
 

Llenwch yr adrannau canlynol: 

Adran 1: Manylion personol 

Adran 2: Cymhwysedd 

Adran 3: Gwybodaeth Ychwanegol a Datganiad 

Adran 4: Gwirio’r ffurflen gais 

Darperir nodiadau canllaw yn adran 5 i gwblhau eich cais. Os oes angen cymorth ychwanegol arnoch, e- 

bostiwch applications@leaseholdersupportscheme.wales 

 
 

Noder: 

1 Er mwyn lleihau'r oedi cyn i'ch cais gael ei brosesu, sicrhewch fod yr holl adrannau'n cael eu llenwi 
a'u cwblhau gyda'r blychau priodol wedi'u ticio, a bod yr holl ddogfennau perthnasol yn cael eu 
darparu. Bydd unrhyw geisiadau sydd heb yr wybodaeth hon yn cael eu dychwelyd a gallant arwain 
at oedi. 

 
2 Os ydych chi'n cwblhau â llaw, llenwch yr holl adrannau'n llawn gan ddefnyddio PRIFLYTHRENNAU 

yn y blychau perthnasol. 
 

3 Bydd y Ffurflen Gais cymhwysedd lesddeiliaid hon yn cael ei phrosesu a'i rheoli gan Fanc Datblygu 
Cymru ar ran Cynllun Cymorth Lesddeiliaid Llywodraeth Cymru. Adolygwch Hysbysiad Preifatrwydd 
y Cynllun Cymorth i Lesddeiliaid i gael rhagor o fanylion am sut y bydd Banc Datblygu Cymru yn 
prosesu ac yn storio eich data personol. 

 
Cyflwynwch y Ffurflen Gais cynllun cymorth lesddeiliaid hon ynghyd â'r dogfennau gofynnol drwy e- bost       
at: 

Ebost: applications@leaseholdersupportscheme.wales 

Neu bostio at; 

Cynllun Cymorth i Lesddeiliaid 
1 Capital Quarter 
Stryd Tyndall 
Caerdydd 
CF10 4BZ 

 

Ar gyfer unrhyw gwestiynau mewn perthynas â cwblhau’r cais hwn, anfonwch e-bost at 
enquiries@leaseholdersupportscheme.wales 

https://llyw.cymru/cynllun-cymorth-lesddeiliaid
http://www.gov.wales/leaseholder-support-scheme
mailto:applications@leaseholdersupportscheme.wales
https://developmentbank.wales/cy/polisi-preifatrwydd/CCL
https://developmentbank.wales/cy/polisi-preifatrwydd/CCL
mailto:applications@leaseholdersupportscheme.wales
mailto:enquiries@leaseholdersupportscheme.wales


ADRAN 1: PERSONOL 

1.1 Manylion personol 

Rhowch fanylion pob un o'r ymgeiswyr sy'n gwneud cais i'r cynllun. Dylai hyn gynnwys yr holl unigolion a 
restrir ar forgais neu weithredoedd yr eiddo yr ydych am gael eu hystyried gan y Cynllun Cymorth 
Lesddeiliaid. Os oes mwy na dau ymgeisydd, rhowch fanylion yn Adran 6: Gwybodaeth ychwanegol. 

 
 

 Ymgeisydd 1 Ymgeisydd 2 (fel sy’n briodol) 

Teitl   

Enw Cyntaf   

Enw(au) canol   

Cyfenw   

Dyddiad geni   

Rhif(au) ffôn   

Cyfeiriad e-bost   

Cyfeiriad gohebu   

Nifer y dibynyddion 
(dan 14) 

  

Nifer y dibynyddion 
(14-17) 

  

Nifer o oedolion 
sy'n ddibynnol yn 
ariannol 

  



ADRAN 2: CYMHWYSTER 
I fod yn gymwys ar gyfer y Cynllun Cefnogi Prydleswyr rydych yn berchen ar eiddo mewn adeilad cymwys 
ac yn berchen arnoch - neu yn wynebu - caledi ariannol sylweddol oherwydd y problemau diogelwch tân 
adeiladu. 

Cyn llenwi'r ffurflen gais hon, dylech fod eisoes wedi cwblhau hunanasesiad cychwynnol ar-lein sydd wedi 
penderfynu y gallech fod yn gymwys ar gyfer y cynllun. Os nad ydych eisoes wedi cwblhau'r cam hwn, ewch 
i www.llyw.cymru/cynllun cymorth lesddeiliaid a chwblhau'r asesiad ar-lein cyn bwrw ymlaen â'r cais hwn. 

2.1 Adeiladu cymhwystra 

Rhaid i'ch adeilad fod yn 11m neu fwy o uchder a bod problemau diogelwch tân cydnabyddedig sy'n golygu 
na all yr eiddo gael prisiad cywir at ddibenion morgais. Bydd y materion diogelwch tân cydnabyddedig wedi 
arwain at fwy o daliadau gwasanaeth a drosglwyddwyd i chi fel y lesddeiliad. 

 
 

Adeiladu cymhwystra 

GWYBODAETH ORFODOL: 
Enw yr adeilad a chyfeiriad llawn yr 
eiddo ar lesddaliad 

 

Manylion cyswllt yr Asiant Rheoli  

Datganiadau Tâl Gwasanaeth sy'n 
dangos cynnydd oherwydd 
materion diogelwch tân neu rybudd 
y bydd y costau'n cynyddu. 

 
Cadarnhewch a yw hyn wedi’i gynnwys gyda’ch ffurflen gais 

TYSTIOLAETH DDEWISOL YCHWANEGOL 
Sgôr B2/A3 o ganlyniad i'ch ffurflen 
EWS1 (efallai y bydd ar gael gan 
eich Asiant Rheoli) 

 
Cadarnhewch a yw hyn wedi’i gynnwys gyda’ch ffurflen gais. 

Methiannau diogelwch tân wedi'u 
dogfennu o dan Orchymyn 
Diogelwch Tân (2005) neu Ddeddf 
Tai (Cymru) 2014 

 
Cadarnhewch a yw hyn wedi’i gynnwys gyda’ch ffurflen 
gais. 

Datganiadau Tâl Gwasanaeth o'r 
tair blynedd diwethaf 

 
Cadarnhewch a yw hyn wedi’i gynnwys gyda’ch ffurflen gais. 

Tystiolaeth o ddiffyg cymhwysedd i 
gael ail-forgais oherwydd materion 
diogelwch tân 

 
Cadarnhewch a yw hyn wedi’i gynnwys gyda’ch ffurflen gais. 

https://llyw.cymru/cynllun-cymorth-lesddeiliaid


2.2 Cymhwyster Preswyl 

Rhaid i chi ddarparu tystiolaeth mai chi yw perchennog/meddiannydd yr eiddo, neu'n breswylydd sydd 
wedi'i ddadleoli. Cyfeiriwch at y canllawiau yn Adran 5 i gael rhagor o wybodaeth. 

 

 
 
 

2.3 Cymhwyster Ariannol 

I gael eich ystyried mewn 'caledi ariannol' ar gyfer y cynllun hwn, rhaid i chi allu dangos bod eich incwm 
gwario, o ganlyniad uniongyrchol i wariant oherwydd materion diogelwch tân, yn eich rhoi o dan y llinell 
dlodi. At ddibenion y cynllun hwn, diffinnir hyn fel llai na 60% o incwm canolrifol aelwydydd misol y DU ar 
ôl costau tai. I gael rhagor o wybodaeth am sut y caiff hyn ei gyfrifo, cyfeiriwch at ganllawiau'r cynllun yn 
www.llyw.cymru/cynllun cymorth lesddeiliaid.  Isod mae'n ofynnol i chi ddarparu manylion eich incwm ar 
ôl treth a gwariant sy'n gysylltiedig ag eiddo yn fisol. Os oes sawl cofnod ar gyfer unrhyw flwch, rhestrwch 
ar wahân fel y gellir eu croeswirio'n ôl i'r dystiolaeth a gyflwynwyd. 

Cymhwysedd preswyl 

GWYBODAETH ORFODOL: 
Darparwch brawf eich bod yn berchen 
ar yr eiddo (gweler y canllawiau yn 
Adran 5) 

 
 

Cadarnhewch yma os yw hwn wedi'i gynnwys gyda'ch ffurflen gais 

TYSTIOLAETH DDEWISOL YCHWANEGOL 
Os ydych yn breswylydd wedi'i 
ddadleoli, tystiolaeth o incwm rhent a 
dderbyniwyd o ganlyniad i osod yr 
eiddo sy'n gymwys ar gyfer y cynllun. 

 
Cadarnhewch yma os yw hwn wedi'i gynnwys gyda'ch ffurflen gais  

https://llyw.cymru/cynllun-cymorth-lesddeiliaid


 Ymgeisydd 1 Ymgeisydd 2 (fel sy’n briodol) 

INCWM 
Enillion net o gyflogaeth 
(tâl  cymryd gartref) 

  

Elw neu golled o 
hunangyflogaeth 

  

Unrhyw gymorth gan y 
wladwriaeth gan gynnwys 
budd-daliadau a 
chredydau treth 

  

Unrhyw incwm o 
bensiynau preifat a 
gwladwriaethol 

  

Unrhyw incwm 
buddsoddi 

  

Unrhyw incwm o grantiau 
ac ysgoloriaethau 
addysgol 

  

Unrhyw daliadau 
cynhaliaeth rydych yn eu 
derbyn (e.e. cynhaliaeth 
plant) 

  

Unrhyw incwm arall   

Cyfanswm yr incwm   

TREULIAU SY'N GYSYLLTIEDIG AG EIDDO 
Ad-dalu morgais  

Yswiriant cartref  

Rhent tir  

Taliadau gwasanaeth  

Treth y cyngor  

Costau eraill yr eiddo 
(gweler y canllawiau yn 
adran 5) 

Rhowch y manylion: 



Cyfanswm y treuliau sy'n 
gysylltiedig ag eiddo 

  

Incwm misol cyfartalog ar 
ôl treuliau sy'n 
gysylltiedig ag eiddo 

  

 
 

Er mwyn gwirio'r wybodaeth a ddarperir uchod, mae'n ofynnol i chi gyflwyno'r wybodaeth isod.. 
 
 

Cymhwyster ariannol 

GWYBODAETH ORFODOL: 
Datganiadau banc o'r tri mis 
blaenorol yn dangos incwm a 
gwariant 

 
 

Cadarnhewch a yw hyn wedi’i gynnwys gyda’ch ffurflen gais 

Slipiau cyflog o'r tri mis blaenorol  
Cadarnhewch a yw hyn wedi’i gynnwys gyda’ch ffurflen gais 

Sicrhewch y darperir tystiolaeth i 
gadarnhau'r holl incwm a chostau 
a nodir uchod 

 
Cadarnhewch a yw hyn wedi’i gynnwys gyda’ch ffurflen gais 

Unrhyw wybodaeth briodol arall a 
fydd yn cefnogi eich cais, yn 
enwedig os na ellir gwirio incwm a 
gwariant a ddatganwyd uchod drwy 
eich cyfriflenni banc. 

 
Cadarnhewch a yw hyn wedi’i gynnwys gyda’ch ffurflen gais 

 
 
 
Nodwch pa wybodaeth ychwanegol sydd wedi’i roi: 



ADRAN 3: GWYBODAETH YCHWANEGOL A DATGANIAD 

3.1 Dewis iaith 

Dewiswch yr iaith a ffefrir gennych o ran cyfathrebu gyda’r Cynllun Cymorth i Lesddeiliaid. 
 

 Cymraeg Saesneg 

Ymgeisydd 1  

 
 

 

 
 

Ymgeisydd 2  

 

 

 
 

 

3.2 Ble glywsoch chi am y Cynllun Cymorth Lesddeiliaid? 
 

 

3.3 Sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth 

 
Darllenwch yr adran ganlynol, a thicio fel y bo'n briodol y cadarnhadau a'r cytundebau canlynol yn adran 
3.4.Defnyddio'ch gwybodaeth: 
 
Mae hyn yn nodi sut y bydd Banc Datblygu Cymru ar ran y Cynllun Cymorth i Lesddeiliaid yn defnyddio'r 
wybodaeth a ddarperir yn y cais hwn 

 
Rydym yn prosesu data personol rydych chi wedi'i ddarparu i ni yn y ffurflen gais hon yn 
unig i asesu eich cymhwysedd i dderbyn cefnogaeth gan y Cynllun Cymorth i Lesddalwyr, 
ac i weinyddu a rheoli eich cais. Rydym yn prosesu'r data hwn ar y sail sydd er ein budd 
cyfreithlon i wneud hynny. 
 

 

 
 

Byddwn yn rhannu eich data gyda sefydliadau perthnasol er mwyn prosesu'ch cais, gan 
gynnwys eich Ymgynghorydd Ariannol Annibynnol dewisol, RICS (Sefydliad Brenhinol 
Syrfewyr Siartredig) a benodwyd yn dirfesurydd, Llywodraeth Cymru, awdurdod prynu 
e.e, Gwesteiwr Cymdeithasol Cofrestredig, Awdurdod Lleol, a chludiant cyfreithiol 

 
 

 
 

Os bydd unrhyw wybodaeth ychwanegol a roddwch i ni yn cynnwys data personol categori 
arbennig, trwy ddarparu'r wybodaeth hon rydych yn cydsynio i ni ei phrosesu pan gaiff 
eich eich cymhwysedd ar gyfer y Cynllun Cymorth i Lesddeiliaid ei werthuso. Ni fyddwn yn 
rhannu unrhyw ddata categori arbennig y byddwch yn eu darparu i ni gyda phantom eraill. 

 

 
 

Rhowch ymateb: 



O dan y gyfraith diogelu data, mae gennych hawliau sydd eu hangen arnom i'ch gwneud yn ymwybodol 
ohonynt, gan gynnwys y canlynol: 
 
• Hawl mynediad – Mae gennych hawl i ofyn i ni am gopïau o'ch data personol a gedwir amdanoch. 
• Hawl i gywiro – Mae gennych yr hawl i ofyn i ni gywiro data personol anghywir amdanoch, a hefyd i ofyn i ni 
gwblhau gwybodaeth y credwch sy'n anghyflawn. 
• Hawl i ddileu – Mewn rhai amgylchiadau, mae gennych yr hawl i ofyn i ni ddileu eich data personol. 
• Hawl i wrthwynebu prosesu – Mewn rhai amgylchiadau, mae gennych yr hawl i wrthwynebu prosesu eich 
data personol. 
• Hawl i gyfyngu ar brosesu – Mewn rhai amgylchiadau, mae gennych yr hawl i gyfyngu ar brosesu eich data 
personol (er enghraifft, os credwch fod angen y data arnoch at ddiben sefydlu, ymarfer, neu amddiffyn 
hawliad cyfreithiol) 
 
Mae'r hawliau sydd ar gael i chi yn dibynnu ar ein rheswm dros brosesu eich data. 
 
I gael rhagor o wybodaeth am sut a pham rydym yn defnyddio’ch data personol, am ba mor hir y byddwn yn 
cadw eich data personol, yn ogystal â gwybodaeth bellach am eich hawliau a sut i’w harfer, gweler ein Polisi 
Preifatrwydd, y gellir dod o hyd i gopi ohono yn Polisi preifatrwydd - Cynllun Cymorth Lesddeiliaid - Dev 
Bank (developmentbank.wales) neu drwy gysylltu â ni yn y Cynllun Cymorth i Lesddeiliaid, 1 Capital Quarter, 
Tyndall Street, Caerdydd, CF10 4BZ. 
 
I ddeall mwy am eich hawliau data, rydym yn argymell eich bod yn ymweld â’r adran ‘Mae Eich Data yn 
Bwysig’ ar y dudalen hon: Gwefan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth. 
 
 
3.4 Cadarnhad a chytundebau: 

Wrth gwblhau’r ffurflen gais hon rwyf /rydym yn cadarnhau y canlynol: 
 
 

Rwyf/rydym yn cadarnhau bod yr holl wybodaeth yn y ffurflen gais hon neu a ddarparwyd 
gennyf fel arall i gefnogi fy nghais o dan y Cynllun Cymorth i Lesddeiliad, hyd eithaf fy 
ngwybodaeth, yn wir, yn gywir, yn gyflawn, yn gyfredol ac nad yw'n gamarweiniol. 

 
 

 
 

Rwyf/rydym yn ymwybodol y byddwch yn dibynnu ar wirionedd, cywirdeb a 
chyflawnrwydd yr wybodaeth a ddarparwyd gennyf wrth brosesu fy nghais i gymryd rhan 
yn y Cynllun. 

 
 

 
 

Rwyf/rydym yn cydnabod, os bydd unrhyw wybodaeth a roddaf/a roddwn i chi yn 
anghywir neu'n gamarweiniol, y gallwch dynnu'n ôl unrhyw gynnig a wnaed gennych i mi 
gymryd rhan yn y Cynllun ac y byddwch yn cysylltu â'r asiantaethau atal twyll perthnasol 
fel y bo'n briodol. 

 
 

 
 

 
Rwyf/rydym yn cytuno i roi gwybod i chi os bydd unrhyw amgylchiadau'n newid ar unrhyw 
adeg. 

 

 
 

Rwyf/rydym yn cytuno ein bod wedi darllen Hysbysiad Preifatrwydd y Cynllun Cymorth i 
Lesddeiliaid ac yn cadarnhau cywirdeb y datganiadau a wnaed ynddo 

 

 

 
 
 
 
 

https://developmentbank.wales/cy/polisi-preifatrwydd/CCL
https://developmentbank.wales/cy/polisi-preifatrwydd/CCL
https://ico.org.uk/your-data-matters/


 3.5 Datganiad 

Rwy'n cadarnhau fy mod wedi darllen y cadarnhad a'r cytundebau ac yn cydnabod fy nghytundeb â phob 
un o'r datganiadau. Rwy'n ymwybodol y bydd fy ngwybodaeth bersonol a ddarperir i'r Cynllun Cymorth i 
Lesddeiliaid yn cael ei defnyddio yn unol â Hysbysiad Preifatrwydd y Cynllun Cymorth i Lesddeiliaid. 

 
 
 

Ymgeisydd 1 Ymgeisydd 2 (fel yn berthnasol) 

Llofnodwyd: Llofnodwyd: 

Printio enw: Printio enw: 

Dyddiad: Dyddiad: 

 

 
NODER Y GELLIR CYMRYD CAMAU YN ERBYN UNRHYW UN SY'N DARPARU GWYBODAETH 
ANGHYWIR NEU GAMARWEINIOL YN FWRIADOL, GAN GYNNWYS AD-DALU COSTAU A 
YSGWYDDIR GAN Y CYNLLUN. 

https://developmentbank.wales/cy/polisi-preifatrwydd/CCL


ADRAN 4: RHESTR WIRIO 

Cofiwch gynnwys yr wybodaeth ganlynol fel rhan o’ch cais cyn cyflwyno i osgoi unrhyw oedi di-angen. 
 
 
 

Cwestiwn Gofyniad I/N 
 Rydych wedi cwblhau’r gwiriwr cymhwyster ar-lein o’r blaen ar 

www.llyw.cymru/cynllun cymorth lesddeiliaid 
 

1.1 Cyflwyno manylion pob unigolyn a restrir ar weithredoedd yr eiddo  

2.1 Adeiladu tystiolaeth o Gymhwyster yr Adeilad: 
 Darparu enw a chyfeiriad yr adeilad  

 Manylion cyswllt ar gyfer Asiant Rheoli  

 Datganiadau Tâl Gwasanaeth yn dangos y cynnydd oherwydd materion 
diogelwch tân neu hysbysiad y bydd y costau’n cynyddu 

 

2.2 Tystiolaeth o Gymhwyster Preswyl: 
 Tystiolaeth o fod yn berchen yr eiddo  

 Tystiolaeth eich bod yn byw, neu wedi byw yn yr eiddo  

2.3 Cymhwyster Ariannol 
 Cyfriflenni banc ar gyfer y tri mis blaenorol i bob ymgeisydd  

3.1 Dewis yr iaith a ffefrir  

3.2 Darparu manylion ble y clywsoch am y cynllun  

3.3 Pob ymgeisydd wedi darllen Adrab 'Sut rydym yn defnyddio'ch 
gwybodaeth' 

 

3.4 Pob ymgeisydd wedi darllen a chytuno ar y cadarnhad a’r cytundebau  

3.5 Pob ymgeisydd wedi darllen, llofnodi a dyddio’r datganiad  

https://llyw.cymru/cynllun-cymorth-lesddeiliaid


ADRAN 5: CANLLAWIAU 

Mae'r wybodaeth ganlynol yn rhoi canllawiau ychwanegol ar gwblhau'r cwestiynau a nodir yn Adrannau 
1-3 (cynhwysol) o'r Ffurflen Gais hon ar gyfer y Cynllun Cymorth i Lesddeiliaid. I gael gwybodaeth 
ehangach am y cynllun, cyfeiriwch at ddogfen Canllawiau'r Cynllun Cymorth i Lesddeiliaid sydd ar gael ar 
www.llyw.cymru/cynllun cymorth lesddeiliaid 

 

ADRAN 1: MANYLION PERSONOL 

1.1 Manylion personol - Rhaid i'r ymgeiswyr a restrir fod yn berchnogion cofrestredig ar yr eiddo sy'n 
cael ei gyflwyno i'w ystyried. Rhaid cynnwys pob perchennog cofrestredig yn y cais. Dim ond nifer 
ac oedran dibynyddion sydd ei angen arnom - peidiwch â chyflwyno enwau nac unrhyw wybodaeth 
ychwanegol arall. Bydd hyn yn helpu wrth asesu incwm gwario fel yr esboniwyd ymhellach yn 
www.llyw.cymru/cynllun cymorth lesddeiliaid 

 

ADRAN 2: CYMHWYSTER 

2.1 Cymhwyster yr Adeilad - Peidiwch â phoeni am wybod union uchder eich adeilad, bydd yr asesiad 
cymhwyster ar-lein wedi cynnal cam cyntaf y gwiriad cymhwyster adeilad ac wedi sefydlu bod eich 
adeilad yn gymwys o'r manylion a gyflwynwyd gennych. Bydd yr wybodaeth a ddarperir yn yr adran 
hon yn ein galluogi i wirio cymhwyster yr adeilad i barhau â'r cynllun. 

Gwybodaeth orfodol: 

Enw a chyfeiriad yr adeilad - Rhowch enw a chyfeiriad llawn yr eiddo fel y gallwn wirio cymhwyster 
yr adeilad. Rhaid i hyn gynnwys y cod post. 

Asiant rheoli - Rhowch fanylion Asiant Rheoli'r adeilad. Bydd hyn yn ein galluogi i gael rhagor o 
wybodaeth sy'n gysylltiedig ag adeiladu i asesu cymhwyster os oes angen. 

Datganiadau Tâl Gwasanaeth - Darparwch gopïau o'ch datganiadau tâl gwasanaeth sy'n dangos y 
cynnydd mewn costau ychwanegol sy'n ymwneud â materion diogelwch tân. 

Tystiolaeth Ddewisol Ychwanegol: 

Gallwch hefyd ddarparu tystiolaeth ddewisol ychwanegol fel y nodwyd er mwyn cyflymu eich cais 
os yw hyn ar gael i chi. 

2.2 Cymhwyster Preswyl - Rhaid i chi allu dangos mai chi yw perchennog-feddiannydd yr eiddo 
lesddaliadol a gyflwynir yn 2.1. 

https://llyw.cymru/cynllun-cymorth-lesddeiliaid
https://llyw.cymru/cynllun-cymorth-lesddeiliaid


Gwybodaeth orfodol 

Prawf perchnogaeth eiddo - Rhowch dystiolaeth o berchnogaeth eiddo. Gall hwn fod yn 
ddatganiad morgais neu'n gopi o weithredoedd yr eiddo. Dylai'r wybodaeth hon enwi pob unigolyn 
sy'n berchen ar yr eiddo a chysylltu â'r ymgeiswyr sydd wedi'u cynnwys ar y ffurflen gais hon. 

Tystiolaeth ddewisol ychwanegol 

Incwm rhent a dderbynnir o osod yr eiddo - Gallwch gyflwyno manylion yr incwm a dderbyniwyd 
wrth osod yr eiddo fel tystiolaeth ategol bellach o'ch dadleoliad. 

Efallai y byddwn hefyd yn cynnal gwiriadau ychwanegol i gadarnhau cymhwysedd. Gall y rhain 
gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, wirio'r cyfeiriad ar Rhentu Doeth Cymru ac arolwg digidol 
o'r adeilad. 

2.3 Cymhwyster Ariannol - Mae'n ofynnol i chi ddarparu manylion eich incwm a'ch gwariant yn fisol. 
Byddwch yn gymwys o safbwynt ariannol os yw eich incwm gwario yn llai na neu'n hafal i 60% o 
ganolrif incwm misol y cartref yn y DU ar ôl costau tai. Mae rhagor o fanylion am sut y cyfrifir hyn 
ar gael yn www.llyw.cymru/cynllun-cymorth-lesddaliad 

Incwm - Rhowch fanylion yr holl incwm a dderbynnir gan bob ymgeisydd. Ar gyfer incwm nad yw'n 
fisol, cyfeiriwch at y tabl trosi isod. 

Treuliau - Rhowch fanylion yr holl wariant sy'n gysylltiedig ag eiddo ar gyfer yr aelwyd. 

Ar gyfer costau eiddo eraill, dylech gynnwys trethi dŵr. Gallwch hefyd gynnwys, er enghraifft, ad- 
dalu unrhyw fenthyciadau a wnaethpwyd i dalu am gostau ychwanegol a ysgwyddir yn uniongyrchol 
oherwydd materion diogelwch tân (e.e. cyfraniad at waith adfer blaenorol). Peidiwch â chynnwys 
benthyciadau a gymerwyd at ddibenion eraill. 

Bydd angen gwirio'r holl incwm a chostau a ddatganwyd drwy ddarparu cyfriflenni banc neu 
ddogfennau eraill. 

I'ch helpu i gyfrifo'ch incwm a'ch costau os nad ydynt yn cael eu talu i chi yn fisol, dilynwch y tabl 
isod i drosi'r taliadau'n ffigur misol: 

 
 

Amlder y Taliad Fformiwla i Drosi ar sail Misol 
Wythnosol x 4.35 
Pob pythefnos x 2.175 
Chwarterol ÷ 3 
Blynyddol ÷ 12 

https://llyw.cymru/cynllun-cymorth-lesddeiliaid


Gwybodaeth orfodol: 

Cyfriflenni banc - Rhaid i bob ymgeisydd ddarparu o leiaf 3 mis o gyfriflenni banc. Rhaid i'r cyfriflenni banc 
hyn ddangos yn glir yr incwm a'r gwariant a ddatganwyd yn adran 2.3. Os nad ydynt, rhowch wybodaeth 
ategol ychwanegol i sicrhau bod eich cais yn cael ei brosesu'n ddidrafferth. 

 
 

Tystiolaeth ychwanegol - Gallwch ddarparu rhagor o dystiolaeth ychwanegol i gefnogi'r wybodaeth a 
ddarperir yn yr adran incwm a gwariant. Efallai y bydd hyn ar ffurf slipiau cyflog P60 diweddar o'r tri mis 
diwethaf neu unrhyw beth arall y credwch fydd yn cefnogi eich cais. 

 
 

ADRAN 3: GWYBODAETH A DATGANIAD YCHWANEGOL 
 
 

3.1 Dewis iaith - Nodwch eich dewis iaith ar gyfer cyfathrebu. 

3.2 Sut y clywsoch am y cynllun - Nodwch ble y clywsoch gyntaf am y Cynllun Cymorth i Lesddeiliaid. 

3.3 Sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth - Darllenwch yr adran hon yn ofalus gan fod yr adran hon 
yn esbonio sut rydym yn defnyddio eich data personol. I gael rhagor o wybodaeth am y pwnc hwn, 
gweler ein Polisi Preifatrwydd. 

3.4 Cadarnhad a chytundebau - Darllenwch a rhowch I fel y bo'n briodol ym mhob blwch o'r cadarnhad 
a'r cytundebau 

3.5 Datganiad - Rhaid i bob ymgeisydd lofnodi cytundeb yn y blwch a ddarperir. Os na allwch fewnosod 
llofnod electronig, argraffwch eich enw yn y cofnodion 'Llofnodwyd' ac 'Argraffu enw'. Os oes mwy 
na dau ymgeisydd, darparwch ddatganiadau ar gyfer ymgeiswyr ychwanegol yn Adran 6. 

https://developmentbank.wales/cy/polisi-preifatrwydd/CCL


ADRAN 6: GWYBODAETH YCHWANEGOL 

Rhowch unrhyw wybodaeth ychwanegol sy'n ofynnol mewn ymateb i'r cwestiynau a amlinellir yn Adran 1, 
Adran 2 ac Adran 3. Nodwch yn glir pa gwestiwn y mae'r wybodaeth a ddarperir yn ymwneud ag ef. 
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