
CYNGOR SIR Y FFLINT 
 
Cais am Gyngor Cynllunio Cyn Gwneud Cais 
(ffi yn daladwy) 
 
Llenwch y ffurflen hon a’i hanfon gyda’r wybodaeth sydd ei hangen arnom at y Prif Swyddog 
(Cynllunio a’r Amgylchedd), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint. CH7 6NF 
 
Gwnewch gais drwy’r post neu drwy e-bost planningdc@flintshire.gov.uk gyda’r ffurflen wedi’i llenwi, 
manylion eraill a’r ffi. 
 
1. EICH MANYLION                                                                                                             
 
Enw:  ……………………………………………………………………………. 
 
Cyfeiriad:  ………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Cod Post:  ………………………    E-bost:  …………………………………………. 
 
Rhif ffôn yn ystod y dydd:  …………………………….. Rhif ffôn symudol:………………………………. 
 
2. CYFEIRIAD SAFLE’R CAIS 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

3. DATBLYGIAD ARFAETHEDIG. Disgrifiwch y datblygiad arfaethedig 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

 

4. DEWISWCH Y MATH O GYNGOR SYDD EI ANGEN ARNOCH:      Ysgrifenedig       a/neu   

                                                                                                                        Cyfarfod 

 
5. LEFEL NEU GYNNIG A FFI?   Categori:   A                B                C    D  
 Mae’r ffi yn seiliedig ar fath a maint y cynigion.  Dangosir graddfa’r ffïoedd ar gyfer y gwahanol gategorïau ar y ffurflen sydd 
ar gael ar wefan y Cyngor sef:  http://www.siryfflint.gov.uk/preappadvice. 

5.1 Ai dyma’ch cais cyntaf am Gyngor Cyn Gwneud Cais ar y safle hwn  Ie             Na     

5.2 Os mai’ch ateb i 5.1 yw Na, rhowch y cyfeirnod blaenorol:   ………………………. 

5.3 SWM Y FFI         £……………………... 



6. GWYBODAETH ATODEDIG – Nodwch wybodaeth arall yr ydych yn ei darparu. 
Gweler 1 isod 

6.1 Cynllun lleoliad (ar raddfa 1:1250)  

6.2 Datganiad cynllunio (yn nodi’r cynigion a’r prif faterion yr hoffech 
i ni ymdrin â nhw) 

 

6.3 Ffotograff(au) o’r safle a’r ardal gyfagos  

6.4 Brasluniau o weddluniau/gosodiadau i raddfa briodol  

6.5 Rhestr o adeiladau/defnyddiau a lloriau presennol 
(lle bo hynny’n briodol) 

 

6.6 Datganiadau ategol (e.e.: Datganiad Dylunio a Mynediad (DAS), 
Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd (FCA), Arfarniad 
Cynaliadwyedd (SA), Arolwg Coed, Arolwg Ecoleg, Arall 
(nodwch): 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

                DAS   

                FCA 

                SA 

      Arolwg Ecoleg 

      Arolwg Coed 

     Arall 

 
 
 
 
Llofnod:…………………………….……………..……………         Dyddiad:……………………. 
 
 
SYLWCH: Mae’r wybodaeth y gofynnir amdani yn 6.1 i 6.4 uchod yn orfodol ac ni allwn ymateb i’ch 
cais os na fyddwch wedi darparu’r wybodaeth hon. 
 
Defnyddio’r wybodaeth 
Defnyddir y wybodaeth a roddwch i ni er mwyn ceisio barn cyrff eraill ynglŷn â pha mor dderbyniol 
yw’ch cynigion.  Ni fyddwn yn rhoi’ch gwybodaeth bersonol i unrhyw drydydd partïon eraill oni bai 
fod raid i ni yn unol â’r gyfraith.  Mae Cyngor Sir y Fflint yn Reolydd Data o dan Ddeddf Diogelu 
Data 1998. 
 
SYLWCH:  Mi fydd y cyngor a roddir mewn ymateb i’r cais hwn yn cael ei gadw yn ddirgel ac ni fydd 
yn cael ei ryddhau i unrhyw un arall oni bai eich bod yn mynegi eich bod yn fodlon i’w ryddhau, drwy 
osod tic yn y blwch isod. 
 
Yr wyf yn hapus i chi ryddhau i eraill y cyngor a dderbyniaf mewn ymateb i’r cais hwn:   


