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CAIS AM GANIATÂD AR GYFER DATBLYGIAD O ARWYDDOCÂD CENEDLAETHOL (CYMRU)
A62D  - DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990

Er mwyn helpu llwnwi’r ffurflen yn gywir, gweler atodiad 9 o’r canllaw gwrithfrefnol Datblygiad O Arwyddocâd Cenedlaethol

Defnyddiwch ffurflen ar wahân ar gyfer pob cais (gan gynnwys caniatâd eilaidd)

RHYBUDD: 
Rhaid i'ch cais gyrraedd Yr Arolygiaeth Gynllunio o fewn 12 mis o ddyddiad yr hysbysiad derbyn ar gyfer  
y cais a gynigir oni bai y cyfathrebir fel arall yn ysgrifenedig gan Weinidogion Cymru.  
(DALIER SYLW: Os bydd unrhyw un o'r “Dogfennau ategol hanfodol” a restrir yn Adran 11 heb ei derbyn gennym o  
ewn y cyfnod rhybudd o 12 mis, ni fydd eich cais yn cael ei dderbyn) 

Mae rhagor o wybodaeth amdanom ar gael yn 

RHIF CYFEIRNOD Y CAIS 
(fel y rhoddir ar yr hysbysiad derbyn) 

1.  Ymgeisydd

Enw

Enw Sefydliad (os yn berthnasol)

2.  Asiant (os oes un) ar gyfer y cais

Enw Cyswllt

Enw Sefydliad (os yn berthnasol) 

Eich Cyf

3.  Ymweld â'r Safle
A ellir gweld y safle o ffordd gyhoeddus, llwybr troed cyhoeddus, llwybr ceffylau neu dir cyhoeddus arall? GELLIR NA ELLIR

A oes unrhyw faterion iechyd a diogelwch ar neu ger y safle y byddai angen i'r Arolygydd eu cymryd i  
ystyriaeth pe cynhelir ymweliad safle? Os oes, rhowch esboniad isod

OES NAC OES

Os bydd angen ymweld â'r safle, â phwy y dylid cysylltu er mwyn  
gwneud trefniadau?

Yr Ymgeisydd Yr Asiant Arall

Os “Arall”, rhowch fanylion: Enw Cyswllt

4.  Awdurdod(au) Cynllunio Lleol (ACLl)

5.  Lleoliad neu Lwybr y Datblygiad a Gynigir  - Rhaid rhoi datganiad byr sy'n esbonio'n glir lleoliad safle'r cais,  
neu'r llwybr os yw'n gynllun llinellol. Dylid rhoi ystyriaeth i'r defnydd o gyfeirnod grid priodol, megis cyfeirnodau grid  
mapiau'r Arolwg Ordnans, cyfeirnodau lledred/hydred, ac ati.
Disgrifiad o leoliad safle(oedd) y cais, neu lwybr y datblygiad. (Cyfeiriwch at gynlluniau priodol.) 
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5. Lleoliad neu Lwybr y Datblygiad a Gynigir (parhad)                     
A yw'n safle sengl neu'n  
safle llinellol? SENGL LLINELLOL

Please provide Grid 
reference(s)

Dwyreiniad

Gogleddiad

Start Dwyreiniad

Gogleddiad

Middle Dwyreiniad

Gogleddiad

End Dwyreiniad

Gogleddiad

6.  Disgrifiad annhechnegol o'r Datblygiad a Gynigir

7.  Cynlluniau, dyluniadau neu ddogfennau ychwanegol
a. Rhowch ddisgrifiad byr o unrhyw gynlluniau, dyluniadau ac adrannau eraill sy'n cael eu cyflwyno gyda'r cais hwn

Cyfeirnod(au) dogfen(nau)



Am gymorth, cysylltwch â DNS.wales@pins.gsi.gov.uk neu ffoniwch: 02920 823866

7. Cynlluniau, dyluniadau neu ddogfennau ychwanegol (parhad)

b. Rhowch ddisgrifiad byr o unrhyw ddogfennau eraill yr ystyrir eu bod yn angenrheidiol i gefnogi'r cais

c. Rhowch ddisgrifiad byr o unrhyw wybodaeth arall a ddarperir sy'n cefnogi'r cais, na ofynnwyd amdani'r benodol

Cyfeirnod(au) dogfen(nau)

Cyfeirnod(au) dogfen(nau)

8. Rhwymedigaethau Cynllunio                  

A ydych chi wedi cynnal trafodaeth â'r awdurdod cynllunio lleol perthnasol ynghylch rhwymedigaethau  
o dan adran 106 Deddf 1990?                        

YDW NAC YDW

Os YDW, rhowch fanylion statws eich trafodaethau isod
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9. Caniatâd Eilaidd
Cofiwch nodi unrhyw Ganiatadau Eilaidd sy'n gysylltiedig â'r datblygiad arfaethedig hwn yr ydych am i Weinidogion Cymru eu hystyried 
ar yr un pryd â'r cais hwn gan gynnwys manylion.  Hefyd, nodwch unrhyw Ganiatadau Eilaidd y mae'r awdurdod sy'n caniatáu wrthi'n eu  
hystyried ar hyn o bryd neu y maen nhw wedi'u hystyried ynghyd â'r manylion.

1. Caniatâd o dan adran 2(3) Deddf Henebion ac Ardaloedd Archeolegol 1979 (rheoli gwaith sy'n effeithio ar henebion rhestredig). 

Cais at Weinidogion Cymru

Disgrifiad o’r Caniatâd sydd ei angen

2. Caniatâd o dan adran 178(1) Deddf Priffyrdd 1980 (cyfyngu ar osod rheiliau, trawstiau ac ati dros briffyrdd).

Cais at Weinidogion Cymru

Disgrifiad o’r Caniatâd sydd ei angen

3. Caniatâd o dan adran 8(1) Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 (awdurdodi gwaith: caniatâd 
adeiladau rhestredig).

Cais at Weinidogion Cymru

Disgrifiad o’r Caniatâd sydd ei angen

4. Caniatâd o dan adran 74(1) Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 (rheoli dymchwel mewn 
ardaloedd cadwraeth).

Cais at Weinidogion Cymru

Disgrifiad o’r Caniatâd sydd ei angen

5. Caniatâd o dan adran 4(1) Deddf Cynllunio (Sylweddau Peryglus) 1990 (gofyniad caniatâd sylweddau peryglus).

Cais at Weinidogion Cymru

Disgrifiad o’r Caniatâd sydd ei angen

6. Caniatâd o dan adran 13 Deddf Cynllunio (Sylweddau Peryglus) 1990 (cais am ganiatâd sylweddau peryglus heb fod amod 
ynghlwm wrth ganiatâd blaenorol).

Cais at Weinidogion Cymru

Disgrifiad o’r Caniatâd sydd ei angen
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9. Caniatâd Eilaidd (parhad)                                                                             

7. Caniatâd o dan adran 17 Deddf Cynllunio (Sylweddau Peryglus) 1990 (dirymu caniatâd sylweddau peryglus ar newid  
rheolaeth tir).

Cais at Weinidogion Cymru

Disgrifiad o’r Caniatâd sydd ei angen

8. Caniatâd cynllunio o dan adran 57(1) Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (caniatâd cynllunio gofynnol ar gyfer datblygiad) ac 
eithrio caniatâd cynllunio amlinellol.

Cais at Weinidogion Cymru

Disgrifiad o’r Caniatâd sydd ei angen

9. Awdurdodiad o dan adran 247(1) Deddf 1990 (gorchymyn awdurdodi cau neu wyro priffordd).

Cais at Weinidogion Cymru

Disgrifiad o’r Caniatâd sydd ei angen

10. Awdurdodiad o dan adran 248(2) Deddf 1990 (gorchymyn awdurdodi cau neu wyro priffordd sy’n croesi neu’n ymuno â llwybr 
priffordd newydd a gynigir).

Cais at Weinidogion Cymru

Disgrifiad o’r Caniatâd sydd ei angen

11. Gorchymyn o dan adran 251(1) Deddf 1990 (gorchymyn diddymu hawliau tramwy cyhoeddus dros dir sydd wedi’i ddal at 
ddibenion cynllunio). 

Cais at Weinidogion Cymru

Disgrifiad o’r Caniatâd sydd ei angen

12. Caniatâd a geisir o dan adran 16(1) Deddf Tiroedd Comin 2006 (dadgofrestru a chyfnewid: ceisiadau).

Cais at Weinidogion Cymru

Disgrifiad o’r Caniatâd sydd ei angen
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9. Caniatâd Eilaidd (parhad) 

13. Caniatâd sydd ei angen yn ôl adran 38(1) Deddf Tiroedd Comin 2006 (gwahardd gwaith heb ganiatâd).

Cais at Weinidogion Cymru

Disgrifiad o’r Caniatâd sydd ei angen
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10. Manylion Perchenogaeth Safle'r Cais  - Mae angen i ni wybod pwy sy'n berchen ar safle'r cais. Os nad ydych  
chi'n berchen ar safle'r cais neu os ydych yn berchen ar ran ohono'n unig, mae angen i ni wybod enw(au) y  
perchennog/perchenogion neu berchennog/perchenogion rhannol.
Rhaid llenwi un dystysgrif A, B, C, Ch neu D (Cloddio a Gweithio Mwynau), yn ogystal â'r Dystysgrif Daliadau Amaethyddol (Adran 11)   

Ardystiaf ar y diwrnod 21 niwrnod cyn dyddiad y cais hwn nad oes neb, ac eithrio'r ymgeisydd, yn berchen ar y tir (y perchennog yw'r person y  
mae ganddo fantais rhydd-ddaliol neu fantais brydlesol ac y mae o leiaf saith mlynedd ohono'n weddill) ar unrhyw ran o'r tir y mae'r cais yn  
ymwneud ag ef.

Dyddiad

Ar ran (os yn berthnasol)

Enw (priflythrennau)

Llofnod

Tystysgrif Perchenogaeth  - Tystysgrif B 
Hysbysiad o dan Erthygl 16 (1)(a)

Ardystiaf fod yr ymgeisydd (neu'r asiant) wedi rhoi'r rhybudd gofynnol i bawb arall a oedd, 21 niwrnod cyn dyddiad y cais hwn, yn hysbys i'r  
ymgeisydd fel perchennog (y perchennog yw'r person y mae ganddo fantais rhydd-ddaliol neu fantais brydlesol ac y mae o leiaf saith mlynedd  
ohono'n weddill) neu denant (gweler y canllawiau) ar unrhyw ran o'r tir y mae'r cais yn ymwneud ag ef, fel y rhestrir isod:
Enw Dyddiad cyflwyno'r hysbysiad

Rhowch y cyfeiriad(au) ar y dudalen manylion personol

Llofnod

Enw (priflythrennau) Dyddiad

Ar ran (os yn berthnasol)

Tystysgrif Perchenogaeth  - Tystysgrif C 
Hysbysiad o dan Erthygl 16 (1)(a) a (b)

(Ni ellir cyhoeddi Tystysgrif A neu B ar gyfer y cais hwn)
Ardystiaf fod yr ymgeisydd (neu'r asiant) wedi cymryd camau rhesymol i ganfod enwau a chyfeiriadau perchenogion eraill (perchennog  
yw person â budd rhydd-ddaliol neu fudd prydlesol y mae o leiaf saith mlynedd ohono'n weddill) y tir y mae'r cais yn ymwneud ag ef, ac wedi  
rhoi hysbysiad gofynnol, ond nid oedd yn gallu canfod enwau a chyfeiriadau pob perchennog.
Enw Dyddiad cyflwyno'r hysbysiad

Rhowch y cyfeiriad(au) ar y dudalen manylion personol       

Y camau a gymerwyd:

Enw'r papur newydd lle cyhoeddwyd yr hysbysiad:

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad 
(ni all y dyddiad hwn fod ddim cynharach 
na 21 niwrnod cyn dyddiad y cais hwn)

Llofnod

Enw (priflythrennau) Dyddiad

Ar ran (os yn berthnasol)

Tystysgrif Perchenogaeth  - Tystysgrif A



Am gymorth, cysylltwch â DNS.wales@pins.gsi.gov.uk neu ffoniwch: 02920 823866

10. Manylion Perchenogaeth Safle'r Cais (parhad) 

Tystysgrif Perchenogaeth  - Tystysgrif Ch 
Hysbysiad o dan Erthygl 16 (1)(b)

(Ni ellir cyhoeddi Tystysgrif A ar gyfer y cais hwn)

Ardystiaf fod yr ymgeisydd (neu'r asiant) wedi cymryd camau rhesymol i ganfod enwau a chyfeiriadau pawb arall a oedd, ar y diwrnod,  
21 diwrnod cyn dyddiad y cais hwn, yn berchennog (perchennog yw person â budd rhydd-ddaliol neu fudd prydlesol y mae o leiaf saith  
mlynedd ohono'n weddill) ar unrhyw ran o'r tir y mae'r cais yn ymwneud ag ef, ond wedi methu â gwneud hynny.

Y camau a gymerwyd:

Enw'r papur newydd lle cyhoeddwyd yr hysbysiad:

Llofnod

Enw (priflythrennau) Dyddiad

Ar ran (os yn berthnasol)

Tystysgrif Perchenogaeth  - Tystysgrif D

Hysbysiad o dan Erthygl 16 (2)  - Mae'r cais yn ymwneud â chloddio a gweithio mwynau drwy weithrediadau 
tanddaearol                                                                              
Ardystiaf fod yr ymgeisydd (neu'r asiant) wedi rhoi'r hysbysiad gofynnol (gweler y canllawiau) i bawb a oedd, 21 niwrnod cyn dyddiad y  
cais hwn , yn berchennog neu'n denant (gweler y canllawiau) ar unrhyw ran o'r tir y mae'r cais yn ymwneud ag ef , fel y rhestrir isod: 

(a)  Trwy gyflwyno'r hysbysiad i bob person o'r fath y mae'r ymgeisydd yn gwybod eu bod yn berson o'r fath ac y mae eu  
henw a'u cyfeiriad yn hysbys i'r ymgeisydd;

Enw Dyddiad cyflwyno'r hysbysiad

Rhowch y cyfeiriad(au) ar y dudalen manylion personol
(b)  Trwy gyhoeddi'r hysbysiad ar ôl y dyddiad rhagnodedig mewn papur newydd sy'n cylchredeg yn yr ardal lle lleolir y  
tir y mae'r cais yn ymwneud ag ef; 

Enw'r papur newydd lle cyhoeddwyd yr hysbysiad:

(c)  Trwy arddangos ar y safle mewn o leiaf un man ym mhob cymuned lle lleolir unrhyw ran o'r tir y mae'r cais yn 
ymwneud ag ef, gan adael yr hysbysiad yn ei le am ddim llai na saith diwrnod yn ystod y cyfnod o 21 diwrnod yn union 
cyn gwneud y cais i Weinidogion Cymru;

Llofnod

Enw (priflythrennau) Dyddiad

Ar ran (os yn berthnasol)

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad 
(ni all y dyddiad hwn fod ddim cynharach 
na 21 niwrnod cyn dyddiad y cais hwn)

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad 
(ni all y dyddiad hwn fod ddim cynharach 
na 21 niwrnod cyn dyddiad y cais hwn)
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11. Tystysgrif Daliadau Amaethyddol  - Mae angen i ni wybod hefyd a yw safle'r cais yn llunio rhan o ddaliad  
amaethyddol.
Rhaid i chi lenwi naill ai (a) neu (b).

a Nid oes unrhyw ran o’r tir y mae’r cais yn ymwneud ag ef yn, neu’n rhan o, ddaliad amaethyddol  

bi Mae safle’r cais yn, neu’n rhan o, ddaliad amaethyddol, a’r ymgeisydd yw’r unig denant amaethyddol 

bii
Mae safle’r cais yn, neu’n rhan o, ddaliad amaethyddol ac mae’r ymgeisydd (neu’r asiant) wedi rhoi’r rhybudd gofynnol i bob 
person (heblaw’r ymgeisydd) a oedd, ar y diwrnod, 21 diwrnod cyn dyddiad yr apêl, yn denant daliad amaethyddol ar yr holl neu 
ran o’r tir y mae’r cais yn ymwneud ag ef fel y rhestrir isod:

Enw'r Tenant Dyddiad cyflwyno'r hysbysiad

Rhowch gyfeiriad(au) y Tenant ar y dudalen manylion personol

Llofnod

Enw (priflythrennau) Dyddiad

Ar ran (os yn berthnasol)

12. Dogfennau ategol hanfodol
Rhaid i'r dogfennau a restrir yn 1-7 isod gael eu hanfon gyda'ch ffurflen gais; rhaid anfon y dogfennau a restrir yn 8-15 hefyd 
os yw hynny'n briodol. Os na fyddwn yn derbyn eich holl ddogfennau cais erbyn diwedd y cyfnod rhybudd o 12 mis (neu'r fath  
gyfnod a gyfathrebir yn ysgrifenedig gan Weinidogion Cymru), ni fyddwn yn ymdrin ag ef.
Ticiwch y blychau i gadarnhau pa ddogfennau/tystiolaeth a ddarparwyd gennych

1 Copi o’r hysbysiad derbyn a gyhoeddwyd gan yr Arolygiaeth Gynllunio

2 Copi o unrhyw gyngor cyn cyflwyno cais a gafwyd gan yr Arolygiaeth Gynllunio a/neu'r Awdurdod Cynllunio Lleol

3 Copi o’r Adroddiad cyn cyflwyno cais

4

Copi o gynllun yn nodi’r tir y mae’r cais yn ymwneud ag ef (rhaid dangos cyfeiriad y Gogledd) – Dylai hwn gynnwys manylion 
unrhyw safleoedd neu nodweddion cadwraeth natur, neu o bwysigrwydd daearegol neu o ran tirwedd, statudol neu anstatudol; 
cynefinoedd rhywogaethau a warchodir, cynefinoedd pwysig neu nodweddion amrywiaeth eraill; a chyrff dŵr mewn cynllun 
rheoli basn afon   

5 Copi o gynlluniau (yn dangos cyfeiriad y Gogledd), dyluniadau neu ddogfennau ychwanegol sy’n angenrheidiol i ddisgrifio’r 
datblygiad sy’n destun y cais.

6 Copi o’r Datganiad Dylunio a Mynediad

7 Copi o’r tystysgrifau a gyflwynwyd fel sy’n ofynnol yn ôl erthygl 17

8 Ceisiadau am ganiatâd eilaidd cysylltiedig os gwneir cais drwy Weinidogion Cymru

9 Copi o unrhyw ddogfennau a nodir ar restr a gyhoeddir gan Weinidogion Cymru

10 Copi o unrhyw Hysbysiadau Papur Newydd

11 Copi o Gyfarwyddyd Sgrinio sy’n dangos nad oes angen AEA 

12 Copi o unrhyw Ddatganiad Amgylcheddol yn ogystal â thystysgrifau a hysbysiadau yn ymwneud â chyhoeddusrwydd 

13 Adroddiad ar yr Effeithiau Sylweddol Tebygol mewn perthynas â’r Cynefin Lleol

14 Yn dibynnu ar y datblygiad a gynigir, mae'n bosibl y bydd angen i'ch cais gynnwys y dogfennau technegol canlynol: (Bydd y canllaw  
DAC yn eich cynorthwyo i benderfynu a oes angen unrhyw un o'r asesiadau hyn)

a Asesiad Canlyniadau Llifogydd

b Asesiad Bioamrywiaeth a Chadwraeth Ddaearegol

c Arolwg Coed

ch Asesiad Risg Mwyngloddio Glo

d Asesiad o’r Effeithiau Tirweddol a Gweledol

dd Asesiad Sŵn

e Asesiad trafnidiaeth

15 Copi o unrhyw ddogfennau eraill sy’n angenrheidiol yn eich barn chi i gefnogi’r cais
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13. FFI D.S. : Bydd methiant i dalu'r ffi gychwynnol yn achosi oedi ym mhrosesu'r cais
A ydych chi wedi cyflwyno'r ffi gychwynnol ar gyfer y cais trwy daliad BACS? YDW NAC YDW

Rhowch fanylion
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Manylion Personol (ni fydd y rhain ar gael i'r cyhoedd)

1. Manylion personol yr ymgeisydd

Cyfeiriad

Cod Post

Rhif Ffôn yn ystod y 
Dydd

E-bost

PostE-bostCysylltwch â mi drwy

2. MANYLION PERSONOL ASIANT (os oes un)

Cyfeiriad

Cod Post

Rhif Ffôn yn ystod y 
Dydd

E-bost

Cysylltwch â mi drwy E-bost Post

3. Arall (rhan 3  - Ymweld â'r Safle)

Cyfeiriad

Cod Post

Rhif Ffôn yn ystod y 
Dydd

E-bost

Cysylltwch â mi drwy E-bost Post
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Manylion Personol (parhad) (ni fydd y rhain ar gael i'r cyhoedd)

4. MANYLION PERCHENOGAETH SAFLE'R CAIS (Tystysgrifau B, C, Ch a D)
 Enw  Y cyfeiriad lle cyflwynwyd yr Hysbysiad

5.  TYSTYSGRIF DALIAD AMAETHYDDOL
 Enw  Y cyfeiriad lle cyflwynwyd yr Hysbysiad

Mae casglu a phrosesu'r data personol a roddwch ar y ffurflen hon yn unol â thelerau ein cofrestriad o dan Ddeddf Diogelu Data 1998.  
Gellir dod o hyd i wybodaeth bellach am ein Polisi Diogelu Data ar ein gwefan o dan “Datganiad Preifatrwydd”.  
(http://planninginspectorate.gov.wales/privacy_policy/?lang=cy)

Llofnodwch y ffurflen ar Dudalen 13
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Llofnodwch isod (Rhaid i ni dderbyn ffurflenni wedi'u llofnodi ynghyd â'r holl ddogfennau ategol a'r ffi o  
fewn y cyfnod rhybudd)
Rwyf yn cadarnhau fy mod wedi anfon copi caled o’r ffurflen gais hon a’r holl wybodaeth amgaeedig at yr ACLl(au) lle lleolir y 
datblygiad

Rwyf yn cadarnhau bod pob adran wedi’i llenwi’n llawn a bod y manylion perchenogaeth yn gywir hyd at eithaf fy ngwybodaeth.

Rwyf yn cadarnhau fy mod wedi cynnwys taliad ffi’r cais

Rwyf yn deall eich bod yn gallu defnyddio’r wybodaeth a roddwyd gennyf at ddibenion swyddogol mewn cysylltiad â Deddf Cynllunio 
Gwlad a Thref 1990 ac y bydd y cais yn ymddangos ar-lein. Wrth gyflwyno’r ffurflen hon, cytunaf i’r wybodaeth a roddaf gael ei 
defnyddio yn y modd hwn.

Llofnod

Enw (priflythrennau) Dyddiad

Ar ran (os yn berthnasol)

1 COPI ELECTRONIG AC 1 COPI CALED atom ni yn: 
  
Yr Arolygiaeth Gynllunio 
Adeiladau'r Goron 
Parc Cathays 
CAERDYDD 
CF10 3NQ 
  
E-bost: wales@pins.gsi.gov.uk 
  
Llinell gymorth: 02920 823866

1 COPI CALED AT YR ACLl 
  
Cyflwynwch un copi caled o'r cais i'r Awdurdod Cynllunio  
Lleol perthnasol 
 

Pan fyddwn yn derbyn eich cais, byddwn yn ysgrifennu atoch i roi gwybod i chi a yw'n ddilys, pwy sydd yn ymdrin ag ef a beth  
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CAIS AM GANIATÂD AR GYFER DATBLYGIAD O ARWYDDOCÂD CENEDLAETHOL (CYMRU)
A62D  - DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990
Er mwyn helpu llwnwi’r ffurflen yn gywir, gweler atodiad 9 o’r canllaw gwrithfrefnol Datblygiad O Arwyddocâd Cenedlaethol
Defnyddiwch ffurflen ar wahân ar gyfer pob cais (gan gynnwys caniatâd eilaidd)
RHYBUDD: 
Rhaid i'ch cais gyrraedd Yr Arolygiaeth Gynllunio o fewn 12 mis o ddyddiad yr hysbysiad derbyn ar gyfer 
y cais a gynigir oni bai y cyfathrebir fel arall yn ysgrifenedig gan Weinidogion Cymru. 
(DALIER SYLW: Os bydd unrhyw un o'r “Dogfennau ategol hanfodol” a restrir yn Adran 11 heb ei derbyn gennym o 
ewn y cyfnod rhybudd o 12 mis, ni fydd eich cais yn cael ei dderbyn) 
Mae rhagor o wybodaeth amdanom ar gael yn 
1.  Ymgeisydd
2.  Asiant (os oes un) ar gyfer y cais
3.  Ymweld â'r Safle
A ellir gweld y safle o ffordd gyhoeddus, llwybr troed cyhoeddus, llwybr ceffylau neu dir cyhoeddus arall?
A oes unrhyw faterion iechyd a diogelwch ar neu ger y safle y byddai angen i'r Arolygydd eu cymryd i 
ystyriaeth pe cynhelir ymweliad safle? Os oes, rhowch esboniad isod
Os bydd angen ymweld â'r safle, â phwy y dylid cysylltu er mwyn 
gwneud trefniadau?
Os “Arall”, rhowch fanylion:
4.  Awdurdod(au) Cynllunio Lleol (ACLl)
5.  Lleoliad neu Lwybr y Datblygiad a Gynigir  - Rhaid rhoi datganiad byr sy'n esbonio'n glir lleoliad safle'r cais, 
neu'r llwybr os yw'n gynllun llinellol. Dylid rhoi ystyriaeth i'r defnydd o gyfeirnod grid priodol, megis cyfeirnodau grid 
mapiau'r Arolwg Ordnans, cyfeirnodau lledred/hydred, ac ati.
5. Lleoliad neu Lwybr y Datblygiad a Gynigir (parhad)                                                                             
A yw'n safle sengl neu'n 
safle llinellol? 
Please provide Grid
reference(s)
Start
Middle
End
6.  Disgrifiad annhechnegol o'r Datblygiad a Gynigir
7.  Cynlluniau, dyluniadau neu ddogfennau ychwanegol
7. Cynlluniau, dyluniadau neu ddogfennau ychwanegol (parhad)
8. Rhwymedigaethau Cynllunio                  
A ydych chi wedi cynnal trafodaeth â'r awdurdod cynllunio lleol perthnasol ynghylch rhwymedigaethau 
o dan adran 106 Deddf 1990?                        
9. Caniatâd Eilaidd
Cofiwch nodi unrhyw Ganiatadau Eilaidd sy'n gysylltiedig â'r datblygiad arfaethedig hwn yr ydych am i Weinidogion Cymru eu hystyried
ar yr un pryd â'r cais hwn gan gynnwys manylion.  Hefyd, nodwch unrhyw Ganiatadau Eilaidd y mae'r awdurdod sy'n caniatáu wrthi'n eu 
hystyried ar hyn o bryd neu y maen nhw wedi'u hystyried ynghyd â'r manylion.
9. Caniatâd Eilaidd (parhad)                                                                             
9. Caniatâd Eilaidd (parhad) 
10. Manylion Perchenogaeth Safle'r Cais  - Mae angen i ni wybod pwy sy'n berchen ar safle'r cais. Os nad ydych 
chi'n berchen ar safle'r cais neu os ydych yn berchen ar ran ohono'n unig, mae angen i ni wybod enw(au) y 
perchennog/perchenogion neu berchennog/perchenogion rhannol.
Rhaid llenwi un dystysgrif A, B, C, Ch neu D (Cloddio a Gweithio Mwynau), yn ogystal â'r Dystysgrif Daliadau Amaethyddol (Adran 11)                                                                                
Ardystiaf ar y diwrnod 21 niwrnod cyn dyddiad y cais hwn nad oes neb, ac eithrio'r ymgeisydd, yn berchen ar y tir (y perchennog yw'r person y 
mae ganddo fantais rhydd-ddaliol neu fantais brydlesol ac y mae o leiaf saith mlynedd ohono'n weddill) ar unrhyw ran o'r tir y mae'r cais yn 
ymwneud ag ef.
Tystysgrif Perchenogaeth  - Tystysgrif B
Hysbysiad o dan Erthygl 16 (1)(a)
Ardystiaf fod yr ymgeisydd (neu'r asiant) wedi rhoi'r rhybudd gofynnol i bawb arall a oedd, 21 niwrnod cyn dyddiad y cais hwn, yn hysbys i'r 
ymgeisydd fel perchennog (y perchennog yw'r person y mae ganddo fantais rhydd-ddaliol neu fantais brydlesol ac y mae o leiaf saith mlynedd 
ohono'n weddill) neu denant (gweler y canllawiau) ar unrhyw ran o'r tir y mae'r cais yn ymwneud ag ef, fel y rhestrir isod:
Enw 
Dyddiad cyflwyno'r hysbysiad
Rhowch y cyfeiriad(au) ar y dudalen manylion personol
Tystysgrif Perchenogaeth  - Tystysgrif C
Hysbysiad o dan Erthygl 16 (1)(a) a (b)
(Ni ellir cyhoeddi Tystysgrif A neu B ar gyfer y cais hwn)
Ardystiaf fod yr ymgeisydd (neu'r asiant) wedi cymryd camau rhesymol i ganfod enwau a chyfeiriadau perchenogion eraill (perchennog 
yw person â budd rhydd-ddaliol neu fudd prydlesol y mae o leiaf saith mlynedd ohono'n weddill) y tir y mae'r cais yn ymwneud ag ef, ac wedi 
rhoi hysbysiad gofynnol, ond nid oedd yn gallu canfod enwau a chyfeiriadau pob perchennog.
Enw
Dyddiad cyflwyno'r hysbysiad
Rhowch y cyfeiriad(au) ar y dudalen manylion personol       
Enw'r papur newydd lle cyhoeddwyd yr hysbysiad:
Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad
(ni all y dyddiad hwn fod ddim cynharach
na 21 niwrnod cyn dyddiad y cais hwn)
Tystysgrif Perchenogaeth  - Tystysgrif A
10. Manylion Perchenogaeth Safle'r Cais (parhad) 
Tystysgrif Perchenogaeth  - Tystysgrif Ch
Hysbysiad o dan Erthygl 16 (1)(b)
(Ni ellir cyhoeddi Tystysgrif A ar gyfer y cais hwn)
Ardystiaf fod yr ymgeisydd (neu'r asiant) wedi cymryd camau rhesymol i ganfod enwau a chyfeiriadau pawb arall a oedd, ar y diwrnod, 
21 diwrnod cyn dyddiad y cais hwn, yn berchennog (perchennog yw person â budd rhydd-ddaliol neu fudd prydlesol y mae o leiaf saith 
mlynedd ohono'n weddill) ar unrhyw ran o'r tir y mae'r cais yn ymwneud ag ef, ond wedi methu â gwneud hynny.
Enw'r papur newydd lle cyhoeddwyd yr hysbysiad:
Tystysgrif Perchenogaeth  - Tystysgrif D
Hysbysiad o dan Erthygl 16 (2)  - Mae'r cais yn ymwneud â chloddio a gweithio mwynau drwy weithrediadau
tanddaearol                                                                              
Ardystiaf fod yr ymgeisydd (neu'r asiant) wedi rhoi'r hysbysiad gofynnol (gweler y canllawiau) i bawb a oedd, 21 niwrnod cyn dyddiad y 
cais hwn , yn berchennog neu'n denant (gweler y canllawiau) ar unrhyw ran o'r tir y mae'r cais yn ymwneud ag ef , fel y rhestrir isod: 
(a)  Trwy gyflwyno'r hysbysiad i bob person o'r fath y mae'r ymgeisydd yn gwybod eu bod yn berson o'r fath ac y mae eu 
henw a'u cyfeiriad yn hysbys i'r ymgeisydd;
Enw
Dyddiad cyflwyno'r hysbysiad
Rhowch y cyfeiriad(au) ar y dudalen manylion personol
(b)  Trwy gyhoeddi'r hysbysiad ar ôl y dyddiad rhagnodedig mewn papur newydd sy'n cylchredeg yn yr ardal lle lleolir y 
tir y mae'r cais yn ymwneud ag ef; 
Enw'r papur newydd lle cyhoeddwyd yr hysbysiad:
(c)  Trwy arddangos ar y safle mewn o leiaf un man ym mhob cymuned lle lleolir unrhyw ran o'r tir y mae'r cais yn
ymwneud ag ef, gan adael yr hysbysiad yn ei le am ddim llai na saith diwrnod yn ystod y cyfnod o 21 diwrnod yn union
cyn gwneud y cais i Weinidogion Cymru;
Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad
(ni all y dyddiad hwn fod ddim cynharach
na 21 niwrnod cyn dyddiad y cais hwn)
Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad
(ni all y dyddiad hwn fod ddim cynharach
na 21 niwrnod cyn dyddiad y cais hwn)
11. Tystysgrif Daliadau Amaethyddol  - Mae angen i ni wybod hefyd a yw safle'r cais yn llunio rhan o ddaliad 
amaethyddol.
Rhaid i chi lenwi naill ai (a) neu (b).
a
bi
bii
Enw'r Tenant
Dyddiad cyflwyno'r hysbysiad
Rhowch gyfeiriad(au) y Tenant ar y dudalen manylion personol
12. Dogfennau ategol hanfodol
Rhaid i'r dogfennau a restrir yn 1-7 isod gael eu hanfon gyda'ch ffurflen gais; rhaid anfon y dogfennau a restrir yn 8-15 hefyd
os yw hynny'n briodol. Os na fyddwn yn derbyn eich holl ddogfennau cais erbyn diwedd y cyfnod rhybudd o 12 mis (neu'r fath 
gyfnod a gyfathrebir yn ysgrifenedig gan Weinidogion Cymru), ni fyddwn yn ymdrin ag ef.
Ticiwch y blychau i gadarnhau pa ddogfennau/tystiolaeth a ddarparwyd gennych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Yn dibynnu ar y datblygiad a gynigir, mae'n bosibl y bydd angen i'ch cais gynnwys y dogfennau technegol canlynol: (Bydd y canllaw 
DAC yn eich cynorthwyo i benderfynu a oes angen unrhyw un o'r asesiadau hyn)
a
b
c
ch
d
dd
e
15
13. FFI D.S. : Bydd methiant i dalu'r ffi gychwynnol yn achosi oedi ym mhrosesu'r cais
A ydych chi wedi cyflwyno'r ffi gychwynnol ar gyfer y cais trwy daliad BACS?
Manylion Personol (ni fydd y rhain ar gael i'r cyhoedd)
1. Manylion personol yr ymgeisydd
Cysylltwch â mi drwy
2. MANYLION PERSONOL ASIANT (os oes un)
Cysylltwch â mi drwy
3. Arall (rhan 3  - Ymweld â'r Safle)
Cysylltwch â mi drwy
Manylion Personol (parhad) (ni fydd y rhain ar gael i'r cyhoedd)
4. MANYLION PERCHENOGAETH SAFLE'R CAIS (Tystysgrifau B, C, Ch a D)
 Enw
 Y cyfeiriad lle cyflwynwyd yr Hysbysiad
5.  TYSTYSGRIF DALIAD AMAETHYDDOL
 Enw
 Y cyfeiriad lle cyflwynwyd yr Hysbysiad
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Llofnodwch isod (Rhaid i ni dderbyn ffurflenni wedi'u llofnodi ynghyd â'r holl ddogfennau ategol a'r ffi o 
fewn y cyfnod rhybudd)
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