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AIS Datganiad Diogelu Data
Bydd yr wybodaeth a roddir gennych chi’n cael ei defnyddio gan Horizon Nuclear Power Wylfa Limited i asesu cymhwysedd ar gyfer y cynllun Cefnogi Pris 
Eiddo hwn. Ni fydd gwybodaeth ond yn cael ei rhannu gyda thrydydd partïon a gyflogir gan Horizon Nuclear Power Wylfa Limited i ddibenion prisio ac i 
wneud cynigion a thaliadau’n unol â’r cynllun PPS. 

ADRAN 1 – RHOWCH FANYLION YR YMGEISYDD / YMGEISWYR:

Teitl:    Enw cyntaf:                                                                       

Cyfenw:

Cyfeiriad cyswllt a Chod post (os yn wahanol i gyfeiriad yr eiddo a roddwyd ar y dudalen nesaf):

     Cod post:                                                                            

Rhif ffôn:     Ffôn symudol:

Cyfeiriad e-bost:

Y dull cysylltu a ffefrir gennych chi (ticiwch y blwch):   E-bost         Post        Ffôn

Wrth lenwi’r ffurflen gais hon, cyfeiriwch at y canllaw yn y llyfryn. Rhaid i chi ddangos yr holl dystiolaeth sydd ei 
hangen – gall ceisiadau anghyflawn arwain at oedi.

I wneud cais am y cynllun Cefnogi Pris Eiddo (PPS), rhaid i chi gyflawni meini prawf penodol. Rhowch dic yn y blychau  
isod i gadarnhau eich bod yn ateb y gofynion. 

1) Bu i chi gaffael eich eiddo cyn 28 Rhagfyr 2008. Os ydych chi’n fuddiolwr ewyllys, y dyddiad caffael   
y dylid ei roi ar gyfer yr eiddo yw’r dyddiad caffael gan yr ymadawedig.  

2) Rydych yn berchen ar eiddo preswyl, neu’n rhentu eiddo preswyl ar brydles hir gydag o leiaf dair blynedd yn weddill.  

3)  Mae eich eiddo’n dod o fewn yr ardal gymwys ar gyfer PPS.  

4)  Gallwch ddangos gostyngiad mewn gwerth drwy ymdrech wirioneddol i werthu am o leiaf chwe mis a / neu Brisiad   
RICS sy’n dod i’r casgliad bod gostyngiad mewn gwerth wedi’i achosi gan y Cynigion ar gyfer Gorsaf Bŵer Wylfa Newydd. 

Os nad ydych yn ateb pob un o’r gofynion uchod, ni fyddwch yn gymwys ar gyfer y Cynllun Cefnogi Pris Eiddo.

Anfonwch eich ffurflen gais wedi’i llenwi ac unrhyw dystiolaeth i gefnogi eich cais i: Property Department,  
Horizon Nuclear Power, 5210 Valiant Court, Gloucester Business Park, Delta Way, Gloucester, GL3 4FE



ADRAN 2 – GWYBODAETH AM YR EIDDO

Cyfeiriad yr eiddo rydych chi’n gwneud cais ar ei gyfer (cofiwch gynnwys cod post):

 

     Cod Post:                                                                              

MANYLION PERCHNOGAETH

Deiliadaeth yr Eiddo:  Rhydd-ddaliad   Lesddaliad 

Os yw’n lesddaliad, nodwch sawl blwyddyn o’ch prydles sy’n weddill, a disgrifiwch ffurf eich prydles:

                                                                                  

Perchnogaeth a meddiannaeth:  Perchen-feddiannydd  Perchennog ond wedi’i feddiannu gan drydydd parti 

   Perchennog ond yn wag  Rwyf yn forgeisai mewn meddiant 

   Rwyf yn gynrychiolydd person sydd wedi marw

Canllawiau:

•  Byddai “Perchennog ond wedi’i feddiannu gan drydydd parti” yn cynnwys pan fydd yr eiddo wedi’i osod i denant, neu os ydych chi’n 
gadael i unigolyn arall feddiannu’r eiddo yn ôl trefniadau anffurfiol. Os oes gennych chi gytundeb tenantiaeth, amgaewch gopi gyda’ch 
ffurflen gais.

• Nid yw “Rwyf yn forgeisai mewn meddiant” ond yn berthnasol i fenthyciwr banc sydd wedi cymryd meddiant o’r eiddo yn ôl. Os ydych  
 chi’n berchennog ar eich eiddo yn ôl telerau morgais, nid oes angen i chi roi tic yn y blwch hwn.

• Bydd “Rwyf yn gynrychiolydd person sydd wedi marw” yn berthnasol os oedd yr eiddo’n arfer bod yn eiddo i rywun sydd wedi marw,  
 a’ch bod chi wedi’ch penodi i reoli materion busnes yr unigolyn hwnnw.

Ar ba ddyddiad wnaethoch chi gaffael yr eiddo?

                                                                            

ADRAN 3 – TYSTIOLAETH O BERCHNOGAETH

Po fwyaf o dystiolaeth fydd gennym, yr hawsaf fydd hi i ni i brosesu eich cais.

Ticiwch y rhestr wirio isod i gadarnhau eich bod wedi cynnwys yr holl eitemau o dystiolaeth sydd eu hangen.

  Prawf o berchnogaeth – talfyriad teitl, trawsgludiad i’r perchennog presennol, neu gofnod y Gofrestrfa Tir, tystiolaeth o setliad 
ewyllys person sydd wedi marw.

  Os ydych chi’n forgeisai mewn meddiant – dogfennau sy’n rhoi prawf o feddiant.

  Os ydych chi’n gynrychiolydd personol person sydd wedi marw – dylech gynnwys tystysgrif marwolaeth y person sydd wedi marw, 
ewyllys y person hwnnw, ynghyd â’ch atwrneiaeth, unrhyw grantiau profiant, ac unrhyw lythyrau gweinyddu.

ADRAN 4 – LLEOLIAD YR EIDDO

Disgrifiwch leoliad eich eiddo mewn perthynas â Phrosiect Wylfa Newydd. Dylech gynnwys cynllun sy’n dangos terfynau eich eiddo –  
dylai hwn fod yn gynllun sydd wedi’i gofnodi â’r Gofrestrfa Tir neu, os nad oes un ar gael, cynllun addas arall.

  

                                                                            

ADRAN 5 – PROFI EFFAITH PROSIECT WYLFA NEWYDD 

I fod yn gymwys ar gyfer y cynllun Cefnogi Pris Eiddo, rhaid i chi naill ai fod wedi ceisio gwerthu eich eiddo am gyfnod  
o chwe mis, neu wedi cael Prisiad RICS i gadarnhau effaith Prosiect Wylfa Newydd ar eich eiddo.

Os ydych chi wedi bod yn marchnata’r eiddo ar gyfer ei werthu am o leiaf chwe mis, dylech gwblhau ADRAN 6.

Os nad ydych chi wedi bod yn marchnata’r eiddo am o leiaf chwe mis, ond eich bod wedi comisiynu Prisiad RICS,  
ewch ymlaen i ADRAN 7.

ADRAN 6 – YMDRECHION I WERTHU

Rhowch fanylion am y cynigion marchnata a gawsoch chi am eich eiddo cyn dewis y gwerthwr neu werthwyr tai i  
werthu eich eiddo.

ENW’R GWERTHWR TAI, CYFEIRIAD EU SWYDDFA A’U GWEFAN DYDDIAD Y CYNNIG PRIS A GYNIGWYD 



Rhowch enw cyswllt, enw’r cwmni, cyfeiriad, cyfeiriad e-bost a rhif ffôn y gwerthwyr tai sy’n marchnata’r eiddo ar hyn o bryd. 

  

                                                                            

Rhowch yr holl dystiolaeth yn y rhestr wirio isod, i ategu eich cais.

 Gohebiaeth berthnasol â gwerthwyr tai y cawsoch gyngor ganddynt cyn rhoi’r eiddo ar y farchnad

  Llythyr cyfarwyddo gan y gwerthwr tai a ddewiswyd gennych chi i farchnata’r eiddo

  Prawf o’r dyddiad marchnata cyntaf, a thystiolaeth o weithgarwch marchnata, er enghraifft, hysbyseb mewn papur 
newydd neu gofnod ar y rhyngrwyd

  Adborth gan rai a fu’n ei weld, rhai a ddewisodd beidio â’i weld, a’r gwerthwr tai

  Unrhyw wybodaeth berthnasol arall

Os oes gennych chi hefyd brisiad sy’n dangos effaith Prosiect Wylfa Newydd ar eich eiddo, cwblhewch ADRAN 7.  
Os nad oes gennych chi brisiad, ewch i ADRAN 8.

ADRAN 7 – PRISIAD 

Manylion am y prisiad:

ENW’R PRISIWR:

ENW’R CWMNI:

CYFEIRIAD CYSWLLT  
A CHOD POST:

RHIF FFÔN:

FFÔN SYMUDOL:

CYFEIRIAD E-BOST:

DYDDIAD Y PRISIAD:

Dim ond prisiadau a ddarperir yn benodol i ategu eich cais, sydd wedi dilyn ein canllaw cyhoeddedig ellir eu derbyn – ni ellir ystyried prisiadau a ddarparwyd 
ar gyfer eich eiddo i ddibenion eraill. Mae Canllawiau i Briswyr ar gael yn www.horizonnuclearpower.com/wylfa. Dylech amgáu copi o’r adroddiad prisio sy’n 
dangos y gwahaniaeth yng ngwerth eich eiddo gyda a heb yr Orsaf Bŵer. Ni ddylai dyddiad y prisiad fod yn ddim hŷn na chwe mis cyn dyddiad eich cais,  
a dylai’r prisiad gael ei lofnodi gan Brisiwr Cofrestredig â’r RICS.

ADRAN 6 – YMDRECHION I WERTHU (PARHAD)

Pa bryd y rhoddwyd yr eiddo ar y farchnad am y tro cyntaf?

                                                                            

Beth oedd y pris gwerthu cychwynnol?

                                                                            

Beth yw pris gwerthu presennol yr eiddo a phryd newidiwyd y pris ddiwethaf?

                                                                            

Sut mae’r eiddo wedi cael ei farchnata? (Er enghraifft, hysbysebion mewn cylchgronau a phapurau newydd, hysbysebion e-bost, tŷ agored  
i ddarpar brynwyr.)

                                                                            

Faint o bobl sydd wedi dod i weld yr eiddo ers ei farchnata am y tro cyntaf?

                                                                            

Rhowch fanylion am unrhyw gynigion rydych chi wedi’u cael am yr eiddo.

DYDDIAD Y CYNNIG SWM A GYNIGIWYD CANLYNIAD A MANYLION 



ADRAN 8 – SUT Y BYDD EICH GWYBODAETH BERSONOL YN CAEL EI DEFNYDDIO 

Bydd yr wybodaeth bersonol a roddwyd gennych chi yma yn cael ei defnyddio gan Horizon Nuclear Power Wylfa Limited ddim ond i 
ddibenion prosesu eich cais.

Ni fyddwn yn datgelu eich gwybodaeth i sefydliadau eraill ac eithrio i ddibenion darparu prisiadau a gwneud cynigion a thaliadau’n unol â’r 
cynllun PPS neu i atal twyll neu os bydd y gyfraith yn mynnu ein bod yn ei datgelu.

Bydd y copi gwreiddiol o’r ffurflen gais hon a’r holl ddogfennau ategol yn cael eu dychwelyd atoch ar yr amod y bydd copi’n cael ei gadw ar 
gyfer ein cofnodion ni.  

ADRAN 9 – Y DYSTIOLAETH A GYFLWYNIR

Rhestrwch yn y blwch isod yr holl eitemau o dystiolaeth rydych wedi’u cyflwyno gyda’r cais hwn.

 

 

                                                                            

ADRAN 10 – LLOFNODION A DATGANIAD

Ysgrifennwch eich enw mewn llythrennau bras a llofnodwch a rhowch ddyddiad y cais isod. Dylai pawb sy’n berchen ar yr eiddo lofnodi’r ffurflen 
hon – felly os oes gan yr eiddo gydberchnogion, dylai pob perchennog lofnodi isod.

Dylech gynnwys prawf o bob llofnod gyda’ch cais. Byddai tystiolaeth addas yn cynnwys copi o’r canlynol:

• Pasbort cyfredol

• Trwydded yrru gyfredol y DU â llun

• Dogfen gyfreithiol sy’n dangos llofnod

• Gweithred unrhan 

• Dogfen trawsgludiad eiddo

• Dogfen gontract i werthu eiddo 

• Gweithred drosglwyddo ar gyfer eiddo

• Cytundeb lesddaliad 

• Dogfen atwrneiaeth 

• Cerdyn parcio ar gyfer pobl anabl (bathodyn glas)

Drwy lofnodi’r ffurflen hon, rydych yn datgan bod:

• Yr holl wybodaeth a roddwyd gennych chi ar y ffurflen hon yn gywir ac yn gyflawn. 

• Eich bod yn deall y bydd Horizon Nuclear Power Wylfa Limited yn cynnal archwiliadau diogelwch a gwrth dwyll ar yr wybodaeth a  
 roddwyd, ac y gall hyn gynnwys, ond heb ei gyfyngu i, yr archwiliadau a wnaethpwyd drwy ddefnyddio gwasanaethau gwybodaeth y  
 farchnad a thrwy gysylltu â gwerthwyr tai sy’n marchnata’r eiddo ar y pryd.

• Rydych chi’n cydsynio i unrhyw archwiliadau perthnasol gael eu cynnal.

Os ydych chi wedi rhoi gwybodaeth sy’n anghywir, neu os oes gwybodaeth berthnasol wedi’i hepgor yn fwriadol, gall y cais a phenderfyniad 
Horizon Nuclear Power Wylfa Limited arno fod yn ddi-rym, a gallwch fod yn agored i achos cyfreithiol yn eich erbyn.

Enw: Dyddiad:

Llofnod:

Enw: Dyddiad

Llofnod:

Enw: Dyddiad:

Llofnod:

 

Enw: Dyddiad:

Llofnod:

Enw: Dyddiad:

Llofnod:



Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am Brosiect Wylfa Newydd 
gallwch gysylltu â ni ar unrhyw adeg drwy’r dulliau canlynol:

• dros y ffôn: 0800 954 9516 
• drwy e-bost: ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com


