
Furflen Cyngor Cyn Gwneud Cais 
Llenwch y ffurflen hon gan roi cymait o wybodaeth a sydd bosibl. 

 Cynghorir eich bod yn darllen nodiadau arweiniol ymholiad cyn gwneud cais cyn 
cwblhau'r ffurflen yma. Dyma ddolen i'r nodiadau ar ein gwefan -

Enw’r ymgeisydd, Cyfeiriad a Manylion 
Cysylltu 

Enw: 

Cyfeiriad: 

Cod Post: 

Rhif ffôn: 

Rhif Ffôn symudol: 

Cyfeiriad Ebost: 

Enw’r ymgeisydd, Cyfeiriad a Manylion 
Cysylltu 

Enw: 

Cyfeiriad: 

Cod post: 

Rhif ffôn: 

Rhif ffôn symudol: 

Cyfeiriad Ebost: 

Disgrifiad o’r cynnig 

Cyfanswm nifer o undedau newydd: 
(os yn berthnasol) 

Cynydd mewn arwynebedd llawr: 
 (m2) 

Nodiadau Arweiniol.PDF
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Llofnod (ymegisydd):  Date: 
  (DD/MM/BBBB):

neu 
Llofnod (asiant): 
 

Cadarnhau y math o ymholaid: 

Dyma ymholiad 'sylfaenol' heb- ffi: 
*Noder bydd hyn ond yn darparu ateb ie/na oes oes angen caniatâd cynllunio

Dyma ymholiad 'llawn' ac rwyf wedi cyflwyno'r ffi gywir: 

Ffi wedi ei gyflwyno (dewisiwch o’r rhestr os gwelwch yn dda)

Os nad ydych yn siwr o’r gwahaniaeth rhwng ymholiad sylfaenol a llawn neu y ffi angenheidiol, edrychwch a y 
nodiadau arweiniol cyn gwneud cais os gwelwch yn dda. 

Gwybodaeth Bellach
I helpu sicrhau bod eich Awdurdod Cynllunio Lleol yn gallu rhoi ymateb gorau posibl i’ch ymholiad 
cyn cyflwyno cais, rydym yn eich annog i gyflwyno cym aint o wybodaeth ychwanegol ac sy’n bosibl 
gyda’r ffurflen hon. Rhestrwch unrhyw wybodaeth ychwanegol rydych yn ei gyflwyno isod ac atodwch 
y wybodaeth gydag eich cais. 

Cynllun Lleoliad 

Bydd angen cynllun/map i  gydfynd a'ch 
ymholiad sydd yn dangos yn glir lleoliad y safle 
perthnasol.

Gellir darganfod mwy o wybodaeth ar y gofyniad 
yma  o fewn nodiadau arweniol ymholiad cyn cais.

Cadarnhaf fy mod wedi cynnwys cynllun 
lleoliad : 

*Noder gellir ond cofrestru eich ymholiad os
oes cynllun lleoliad dilys wedi ei gynnwys.

Cyfeiriad Safle (os yn wahanol i gyfeiriad yr 
ymgeisydd) 

Cyfeiriad: 

Cod post: 
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