
Ffurflen deisyfu cyngor 
cyn-ymgeisio statudol

1. Enw'r Ceisydd, Cyfeiriad a Manylion Cysylltu

Enw: 

Cyfeiriad:

Cod Post: 

Rhif ffôn:

Rhif ffôn symudol: 

Cyfeiriad Ebost: 

2. Enw'r Asiant, Cyfeiriad a Manylion Cysylltu

Enw: 

Cyfeiriad: 

Cod Post: 

Rhif ffôn:

Rhif ffôn symudol: 

Cyfeiriad Ebost:

3. Disgrifiad o'r Cynnig

Cyfanswm nifer yr unedau newydd;

(os yw hynny'n berthnasol)

Cynnydd yng ngofod y llawr (m2):

Llenwch y ffurflen hon gan roi cymaint o wybodaeth ag sy'n bosibl.
Os bydd angen rhagor o wybodaeth arnoch am y gwasanaeth cyn-ymgeisio statudol neu am 
sut i lenwi'r ffurflen hon, cysylltwch â ni.



6. Gwybodaeth Ychwanegol

I helpu i sicrhau bod eich awdurdod cynllunio lleol yn gallu rhoi'r ymateb gorau posibl i'ch deisyfiad cyn 
-ymgeisio, rydym yn eich annog i gyflwyno cymaint o wybodaeth ychwanegol ag sy'n bosibl gyda'r 
ffurflen hon. Rhestrwch unrhyw wybodaeth ychwanegol rydych yn ei chyflwyno isod (defnyddiwch 
ddalen ar wahân os bydd angen):

7. Ffi:

Rwy'n cadar nhau fy mod wedi cynnwys y ffi gywir gyda'r ffurflen deisyfu hon:

Dyddiad (DD/MM/BBBB): Llof nod (yr ymgeisydd): 
neu
Llof nod (asiant): 

9. Gwybodaeth Gyswllt:
A fyddech cystal â dychwelyd y ffurflen hon ynghyd â'r wybodaeth ychwanegol i:- 
E-bost:  planningregistrations@sirgar.gov.uk  
Bost:   Y Gwasanaethau Cynllunio, Swyddfeydd y Cyngor, Heol Cilgant, Llandeilo, SA19 6HW

 

Cod Post: 

5. Cynllun y Lleoliad

Ticiwch y blwch isod i gadarnhau eich bod wedi 
cyflwyno cynllun sy'n dangos i ba dir y mae'r 
cais hwn yn berthnasol, ar raddfa a nodir ac yn 
dangos cyfeiriad y Gogledd.

Rwyf wedi cynnwys cynllun lleoliad 
sy'n cydymffurfio â'r gofynion uchod: 

(teipiwch yr enw os ydych yn cwblhau'r ffurflen yn electronig)

8.

Os nad ydyc h yn siŵr faint y dylech ei dalu, edrychwch yn yr atodlen ffioedd sydd ar 
wefan yr awdurdod cynllunio lleol. 

4. Cyfeiriad y Safle (os yw'n wahanol i 
gyfeiriad y ceisydd) 

Cyfeiriad: 

mailto:planningregistrations@carmarthenshire.gov.uk

	Enw'r_Ceisydd: 
	Disgrifiad_o'r_Cynnig: 
	Cyfanswm_nifer_yr_unedau_newydd: 
	Cynnydd_yng_ngofod_y_llawr_(m2): 
	Ymgeisydd_Cyfeiriad_1: 
	Ymgeisydd_Cyfeiriad_2: 
	Ymgeisydd_Cyfeiriad_3: 
	Ymgeisydd_Cyfeiriad_4: 
	Ymgeisydd_Cod_Post: 
	Ymgeisydd_Rhif_ffôn: 
	Ymgeisydd_Rhif_ffôn_symudol: 
	Ymgeisydd_Cyfeiriad_Ebost: 
	Enw'r Asiant: 
	Asiant_Cyfeiriad_3: 
	Asiant_Cyfeiriad_1: 
	Asiant_Cyfeiriad_2: 
	Asiant_Cyfeiriad_4: 
	Asiant_Cod_Post: 
	Asiant_Rhif_ffôn: 
	Asiant_Rhif_ffôn_symudol: 
	Asiant_Cyfeiriad_Ebost: 
	Cyfeiriad y Safle_4: 
	Cyfeiriad y Safle_Cod_Post: 
	Cyfeiriad_y_Safle_2: 
	Cyfeiriad_y_Safle_1: 
	Cyfeiriad_y_Safle_3: 
	Defnyddiwch_ddalen_ar_wahân_os_bydd_angen_1: 
	Defnyddiwch_ddalen_ar_wahân_os_bydd_angen_2: 
	Defnyddiwch_ddalen_ar_wahân_os_bydd_angen_3: 
	Defnyddiwch_ddalen_ar_wahân_os_bydd_angen_4: 
	Defnyddiwch_ddalen_ar_wahân_os_bydd_angen_5: 
	Defnyddiwch_ddalen_ar_wahân_os_bydd_angen_6: 
	Defnyddiwch_ddalen_ar_wahân_os_bydd_angen_7: 
	Defnyddiwch_ddalen_ar_wahân_os_bydd_angen_8: 
	Defnyddiwch_ddalen_ar_wahân_os_bydd_angen_9: 
	Defnyddiwch_ddalen_ar_wahân_os_bydd_angen_10: 
	Defnyddiwch_ddalen_ar_wahân_os_bydd_angen_11: 
	Defnyddiwch_ddalen_ar_wahân_os_bydd_angen_12: 
	Llofnod_(yr_ymgeisydd): 
	Llofnod_(yr_asiant): 
	Rwyf wedi cynnwys cynllun lleoliad sy'n cydymffurfio â'r gofynion uchod:: Off
	Rwy'n cadar nhau fy mod wedi cynnwys y ffi gywir gyda'r ffurflen deisyfu hon:: Off
	Dyddiad: 


