
 

 

 

Llenwch y ffurflen hon gyda chymaint o wybodaeth â phosibl. 

Os ydych angen unrhyw wybodaeth bellach sy'n ymwneud â'r ffurflen hon, 

cysylltwch â'r Adain Amgylchedd Adeiledig ar 01824 706717 neu e-bostiwch 

amgylchedd.adeiledig@denbighshire.gov.uk 

 

Enw, Cyfeiriad a Manylion Cyswllt yr 

Ymgeisydd  
 

Enw: _______________________________      
 
Cyfeiriad:    

 
                   

 
                                       
 

                                     
 
Cod post:  

 
Rhif ffôn:   

 
Rhif ffôn symudol:         
 

Cyfeiriad E-bost:          

 

Enw, Cyfeiriad a Manylion Cyswllt yr 

Asiant  
 

Enw: _______________________________      
 
Cyfeiriad:   

 
                   

 
                   
 

                  
 
Cod post:  

 
Rhif ffôn:   

 
Rhif ffôn symudol:         
 

Cyfeiriad E-bost: _____________________         

Ticiwch y dull a ffefrir gennych ar gyfer eich cydnabyddiaeth a chyngor 

ysgrifenedig; 
 

Llythyr              

 

E-bost 

 

 

Disgrifiad o’r Cynnig  
Rhowch gymaint o fanylion â phosibl er mwyn arbed unrhyw oedi gyda’ch 

ymateb llawn. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

                                                                                                       Parhad dros y dudalen; 

 

 

Cais am gyngor ar adeiladau 

rhestredig ac ardal gadwraeth  



Parhad o'r dudalen flaenorol 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Cyfeiriad y Safle (os yw'n wahanol i gyfeiriad yr ymgeisydd) 
 

Cyfeiriad: ____________________________         

                          

                        

                        

 

Cod post: ____________________________   

 

 

A yw'r eiddo’n hawdd i’w weld heb yr angen am apwyntiad?  

 

Ydy Nac ydy 
 
 
Os ydym yn y cyffiniau gawn ni alw i weld a ydych i mewn? 

 

  Cewch       Na chewch      
 
 
A oes yna ddyddiau neu amseroedd cyfleus i ymweld os yw archwiliad 

mewnol yn angenrheidiol? 

 

_______________________________________________________ 

 

 

Gwybodaeth ychwanegol ynghlwm (Dewisol): 

 

Braslun o’r drychiadau              

 

Cynllun Bloc                   

 

Cynllun lleoliad 

 

Ffotograffau 

 

Cynlluniau llawr presennol      

 

Cynlluniau llawr arfaethedig 

 

Arall  

(nodwch) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

GWADIAD 

Mae unrhyw gyngor a roddir gan Swyddogion y Cyngor yn farn anffurfiol yn 

unig ac fe’i wneir heb ragfarn i unrhyw ystyriaeth ffurfiol a wneir yn dilyn 

cyflwyno unrhyw gais. Yn benodol, ni ddylid ei ystyried fel ymateb neu 

benderfyniad ffurfiol gan y Cyngor mewn perthynas ag unrhyw geisiadau 

cynllunio i’r dyfodol, a fydd yn destun ymgynghoriad ehangach a 

chyhoeddusrwydd gyda phobl leol, pwyllgorau statudol a phartïon eraill â 

chysylltiad. Er y gall y Swyddog Achos awgrymu canlyniad tebygol cais 

cynllunio dilynol, ni fydd yn rhoi sicrwydd ynglŷn â’r penderfyniad. 

Bydd y penderfyniad terfynol am gais yn cael ei wneud naill ai gan y 

Pwyllgor Cynllunio perthnasol neu'r Pennaeth Gwasanaethau Cynllunio o 

dan bwerau dirprwyedig a bydd yn seiliedig ar y wybodaeth sydd ar gael 

ar y pryd. 

 

Rwyf i (sydd wedi llofnodi isod) yn cadarnhau fy mod wedi darllen a deall yr 

ymwadiad a chais am gyngor ar adeilad rhestredig ac ardal gadwraeth: 

 

Llofnodwyd: __________________________________________________________________ 

 

Dyddiad: ____________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

  

Cyfrinachedd 

Gellir cymryd yn ganiataol na fydd ceisiadau am gyngor cyn gwneud cais yn 

cael eu trin yn awtomatig fel rhai cyfrinachol. Mae Rheoliadau Gwybodaeth 

Amgylcheddol 2004 yn ei gwneud yn ofynnol i ni sicrhau bod gwybodaeth a 

gofnodwyd ar gael i’r cyhoedd, os ydynt yn gofyn amdano.  Gellir ond trin 

cyngor cyn gwneud cais fel gwybodaeth gyfrinachol os oes materion amlwg o 

sensitifrwydd masnachol neu resymau sylweddol eraill pam na ellir datgelu’r 

wybodaeth hon, a gellir defnyddio prawf lles y cyhoedd hefyd. Dylai unrhyw 

ymholiad yn y categori hwn gael ei farcio fel cyfrinachol a dylid rhoi rhesymau. 



 

Datganiad Tâl: 
 

Rwy’n cadarnhau bod yr ymgeisydd yn cytuno i dalu’r gost berthnasol yn llawn o 

fewn 14 diwrnod i gyhoeddi’r anfoneb berthnasol.  

Ticiwch y gwasanaeth perthnasol rydych ei angen; 

 

1. Cyngor cyn gwneud cais am ganiatâd adeilad rhestredig a        

            datblygiadau mewn ardaloedd cadwraeth   

 

2. Taliadau monitro datblygu safle  

ar gyfer caniatâd adeiladu rhestredig (yn ystod adeiladu) 

 

3. Tystysgrif cwblhau i ardystio cydymffurfiaeth â      

chaniatâd adeiladu rhestredig 

 

Ymgeisydd: 

 

Llofnodwyd: ____________________________________ 

 

Argraffu:     ____________________________________                                                                    

 

Neu Asiant 
 

Llofnodwyd: ____________________________________ 

 

Argraffu:     ____________________________________                                                                    

 

Dyddiad: ______________________________________ 

 

DS: Gwnewch yn siŵr bod y ffurflen ymholiad hon yn cael ei llofnodi a'i dyddio, 

bydd ffurflenni cais heb eu cwblhau yn llawn yn cael eu dychwelyd i'w cwblhau 

yn llawn. 

 

 


