Cyngor Gwynedd
Cais ar gyfer Caniatâd Draenio Dŵr
i Gwrs Dŵr Cyffredin
PWYSIG
Cyn llenwi’r ffurflen hon argymhellir eich bod yn cysylltu â ni i gael cyngor am
eich cynnig.
Darllenwch y ffurflen hon a’r nodiadau canllaw yn ofalus cyn i chi lenwi’r ffurflen.
Os nad ydych yn sicr am unrhyw beth yn y ffurflen gais yma, neu yn y nodiadau
canllaw, cysylltwch â ni.
Rhaid darparu copi o’r ffurflen gais yma ynghyd a’r holl ddarluniau a dogfennau
ategol.
Wedi i chi lenwi’r ffurflen gais yma dylech ei dychwelwyd drwy ddosbarthiad
cofnodedig ynghyd â’r holl ddogfennau cefnogol perthnasol i:
Cyngor Gwynedd
Uned Llifogydd a Rheoli Risg yr Arfordir
Cae Penarlâg
Dolgellau
Gwynedd
LL40 2YB
Neu drwy ebost i fcrmu@gwynedd.llyw.cymru
Ymholiadau 01341 424421 neu fcrmu@gwynedd.llyw.cymru
Llenwch y ffurflen mewn llythrennau bras ac mewn inc du.

1. Manylion am yr Ymgeisydd
Enw’r Ymgeisydd:
Person Cyswllt
Cyfeiriad

Cod Post
Ffôn (oriau swyddfa)
Ffôn (tu allan i oriau)
Ffôn symudol
Rhif ffacs:
Ebost

2. Manylion yr Asiant
Os ydych yn defnyddio rhywun arall i weithredu ar eich rhan yn ystod y broses ymgeisio,
dylech nodi eu manylion isod.

Teitl
Enw cyntaf
Enw olaf
Swydd

Cyfeiriad

Cod Post:
Ffôn
Symudol
Ffacs
Ebost
At ddefnydd y Swyddfa’n
unig
Cyfeirnod Cais Rhif
LDC/___/________
Dyddiad y derbyniwyd y
….../….../……
cais
Nifer y strwythurau
Ffi yn gymwys:
Oes/ Dyddiad
Nac oes
derbyniwyd y ffi

y

….../….../……

3. Eich budd chi yn y tir
Er enghraifft, Perchennog/Tenant

Beth yw eich budd chi yn y tir?

4. Lleoliad y gwaith arfaethedig
Lleoliad y gwaith arfaethedig
Enw’r afon/cwrs dŵr
Cyf. Grid Cenedlaethol – (12 ffigwr)

5. Disgrifiad a phwrpas y gwaith arfaethedig
Darparwch ddisgrifiad o’r gwaith arfaethedig.

Nifer y strwythurau

6. Cynlluniau a thrychiadau
Darparwch ddisgrifiad a chyfeirnod yr holl gynlluniau a’r trychiadau yr
ydych yn eu darparu.

7. Manylion Adeiladu
A yw’r gwaith yn barhaol neu dros dro?
Os ydyw dros dro, am ba hyd?
Dyddiad dechrau (dd/mm/bb)

8. Buddiannau Cyfoeth Naturiol Cymru
A yw’r gwaith arfaethedig yn cynnwys neu yn effeithio ar yr isod?
Ydyw

Nac
ydyw

Cronni (dal cwrs dŵr yn ôl)
Tynnu dŵr
Pysgodfeydd
Cael gwared â deunydd gwastraff
Ansawdd Dŵr
Os ydych yn ateb ydyw i unrhyw un o’r rhain dylech gysylltu a Cyfoeth
Naturiol Cymru ar 03708 506 506.

9. Caniatâd Cynllunio
Cwblhewch y rhan yma os ydych wedi derbyn caniatâd cynllunio i’r gwaith
arfaethedig.
Awdurdod Cynllunio
Cais Rhif
Dyddiad cymeradwyo
(dd/mm/bb)
Ydyw

Nac
ydyw

A yw’r gwaith yn gysylltiedig â Chorff
Cymeradwyo SuDS (SAB)?

10. Cynnal y Strwythur
Enwch yr unigolyn neu’r corff sy’n gyfrifol am gynnal a chadw’r strwythur.
Yn ystod y gwaith adeiladu
Ar ôl cwblhau

11. Effaith ar yr Amgylchedd
Rhowch fanylion bras am yr effaith y bydd gan y gwaith ar yr amgylchedd
ynghyd ag unrhyw gynigion ar gyfer gwelliannau a wnewch neu gamau y
byddwch yn eu cymryd i ddigolledu’r effeithiau.

12. Rhestr Wirio
Darllenwch drwy’r rhestr yma gan roi tic yn erbyn yr eitemau yr ydych yn
eu hanfon gyda’r cais.
Ffurflen wedi ei llenwi gyda’r holl ddogfennau cysylltiadau a’r
cyfrifiadau
Ffi cymwys - £50
Adroddiadau Amgylcheddol / Ecolegol
Datganiad Dull

13. Y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR)
Bydd yr wybodaeth a ddarperir gennych chi yn cael ei phrosesu gan Gyngor
Gwynedd yn unol ag Egwyddorion Diogelu Data'r GDPR. Bydd hyn yn ein
galluogi i brosesu eich cais a monitro cydymffurfiaeth ag amodau unrhyw
ganiatâd.
Byddwn yn prosesu'r wybodaeth yr ydych yn ei rhoi mewn perthynas â'r
canlynol:
•
Ymgynghori â thrydydd partïon sy’n berthnasol ac yn gyfrifol am
ymateb i geisiadau ymgynghori gan Gyngor Gwynedd i’n galluogi i
brosesu eich cais
•
Cynnal cronfa ddata mewnol, dadansoddiadau ystadegol, ymchwil
a datblygiad ar faterion amgylcheddol
•
Atal ac ymchwilio i ddiffyg cydymffurfio posibl â chyfraith
amgylcheddol a chymryd unrhyw gamau dilynol
•
Ymateb i geisiadau am wybodaeth o dan Ddeddf Rhyddid
Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

14. Datganiad
Drwy arwyddo isod 'rydych yn datgan, cyn belled ag y gwyddoch, fod yr
wybodaeth a roddwyd yn y cais yma, yn cynnwys y map ac unrhyw ddogfennau
cefnogol, yw gywir.
Llofnod
Teitl
Enw cyntaf
Enw olaf
Swydd
Dyddiad (dd/mm/bb)

Camau nesaf
Dychwelwch y ffurflen hon ynghyd â’r holl ddogfennau cefnogol i ni (mae’r
manylion ar flaen y ffurflen hon).

