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HYSBYSIAD O FWRIAD I AMRYWIO CAIS AR GYFER DATBLYGIAD O ARWYDDOCÂD  
CENEDLAETHOL (CYMRU)

RHYBUDD: Rhaid i'ch cynnig i amrywio'r cais gyrraedd Yr Arolygiaeth Gynllunio o fewn y 10 diwrnod gwaith sy'n dilyn 
diwedd y cyfnod a bennir ar gyfer cyflwyno sylwadau. 

Mae gwybodaeth bellach 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’r Sefydliad (os yn berthnasol) 

Eich Cyf

3.  Awdurdod(au) Cynllunio Lleol (ACLl)

4.  Lleoliad neu Lwybr yr amrywiad a gynigir  - Rhaid rhoi datganiad byr sy'n nodi'n glir y lleoliad ar safle'r cais, neu'r llwybr (os yw'n  
gynllun llinellol) o'r man yr effeithir arno gan yr amrywiad a gynigir. Dylid rhoi ystyriaeth i'r defnydd o gyfeirnodi grid priodol, megis cyfeirnodau  
grid mapiau'r Arolwg Ordnans, cyfeirnodau lledred/hydred, ac ati.

Safle’r amrywiad a gynigir (cyfeiriwch at gynlluniau priodol)
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5.  Disgrifiad annhechnegol o'r Amrywiad a Gynigir  - Rhowch unrhyw ddyluniadau a chynlluniau a fydd o  
gymorth o ran cefnogi eich cais ar gyfer ystyried amrywiad i'r cais cynllunio 

Dogfen(nau) a atodir 

6. FFI  D.S. : Mae'n bosibl y bydd methiant i dalu'r ffi yn atal yr hysbysiad i amrywio rhag cael ei dderbyn ar  
gyfer ystyriaeth.
A ydych wedi cyflwyno'r ffi gychwynnol ar gyfer y cais trwy daliad BACS? YDW NAC YDW

Rhowch fanylion



For help contact DNS.wales@pins.gsi.gov.uk or telephone: 02920 823866

Llofnodwch isod (rhaid derbyn Hysbysiad o fwriad i amrywio a'r ffi o fewn y 10 diwrnod gwaith sy'n dilyn diwedd y cyfnod a 
 bennir ar gyfer cyflwyno sylwadau).

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

Rwy’n cadarnhau fy mod wedi cynnwys taliad y ffi

Rwy’n deall y gallwch ddefnyddio’r wybodaeth a roddir 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, rwy’n cytuno i’r defnydd o’r wybodaeth a roddaf yn y 
fath fodd.

Llofnod:

Enw (priflythrennau) Dyddiad

Ar ran (os yn berthnasol)

Anfonwch at: 
  
Yr Arolygiaeth Gynllunio 
Adeiladau'r Goron 
Parc Cathays 
CAERDYDD 
CF10 3NQ 
  
E-bost: DNS.wales@pins.gsi.gov.uk 
  
Llinell gymorth: 02920 823866

Pan fyddwn yn derbyn eich hysbysiad o fwriad i amrywio'r cais cynllunio, byddwn yn rhoi hysbysiad o fewn pum diwrnod gwaith 
 yn nodi a fydd yr amrywiad a gynigir yn cael ei dderbyn at ddiben ystyried a gytunir ar yr amrywiad ai peidio. 

© Hawlfraint y Goron 2016
Gallwch ailddefnyddio'r wybodaeth hon (heb gynnwys logos) yn rhad ac am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, o dan delerau'r 
 Drwydded Llywodraeth Agored. I weld y drwydded hon, ewch at  
neu ysgrifennwch at Information Policy Team, The National Archives, Kew, London TW9 4DU, neu anfonwch neges e-bost at:  
psi@nationalarchives.gsi.gov.uk. Dylech anfon unrhyw ymholiadau ynghylch y ddogfen hon/cyhoeddiad hwn atom ni yn y cyfeiriad uchod 
neu anfonwch neges e-bost at: wales@pins.gsi.gov.uk.  
 

NODER:  
Os yw'r hysbysiad yn cadarnhau y bydd yr amrywiad a gynigir yn cael ei dderbyn ar gyfer ystyriaeth, rhaid i chi gyflwyno'n ffurfiol 
yr amrywiad a gynigir i ni o fewn 28 diwrnod, yn dechrau ar y diwrnod y rhoddir yr hysbysiad.
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RHYBUDD: 
Rhaid i'ch cynnig i amrywio'r cais gyrraedd Yr Arolygiaeth Gynllunio o fewn y 10 diwrnod gwaith sy'n dilyn
diwedd y cyfnod a bennir ar gyfer cyflwyno sylwadau. 
Mae gwybodaeth bellach amdanom ar gael yn 
1.  Ymgeisydd
2.  Asiant (os oes un) ar gyfer y cais
3.  Awdurdod(au) Cynllunio Lleol (ACLl)
4.  Lleoliad neu Lwybr yr amrywiad a gynigir  - Rhaid rhoi datganiad byr sy'n nodi'n glir y lleoliad ar safle'r cais, neu'r llwybr (os yw'n 
gynllun llinellol) o'r man yr effeithir arno gan yr amrywiad a gynigir. Dylid rhoi ystyriaeth i'r defnydd o gyfeirnodi grid priodol, megis cyfeirnodau 
grid mapiau'r Arolwg Ordnans, cyfeirnodau lledred/hydred, ac ati.
5.  Disgrifiad annhechnegol o'r Amrywiad a Gynigir  - Rhowch unrhyw ddyluniadau a chynlluniau a fydd o 
gymorth o ran cefnogi eich cais ar gyfer ystyried amrywiad i'r cais cynllunio 
6. FFI  D.S. : Mae'n bosibl y bydd methiant i dalu'r ffi yn atal yr hysbysiad i amrywio rhag cael ei dderbyn ar 
gyfer ystyriaeth.
A ydych wedi cyflwyno'r ffi gychwynnol ar gyfer y cais trwy daliad BACS?
Llofnodwch isod (rhaid derbyn Hysbysiad o fwriad i amrywio a'r ffi o fewn y 10 diwrnod gwaith sy'n dilyn diwedd y cyfnod a
 bennir ar gyfer cyflwyno sylwadau).
Anfonwch at:
 
Yr Arolygiaeth Gynllunio
Adeiladau'r Goron
Parc Cathays
CAERDYDD
CF10 3NQ
 
E-bost: DNS.wales@pins.gsi.gov.uk
 
Llinell gymorth: 02920 823866
Pan fyddwn yn derbyn eich hysbysiad o fwriad i amrywio'r cais cynllunio, byddwn yn rhoi hysbysiad o fewn pum diwrnod gwaith
 yn nodi a fydd yr amrywiad a gynigir yn cael ei dderbyn at ddiben ystyried a gytunir ar yr amrywiad ai peidio. 
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NODER: 
Os yw'r hysbysiad yn cadarnhau y bydd yr amrywiad a gynigir yn cael ei dderbyn ar gyfer ystyriaeth, rhaid i chi gyflwyno'n ffurfiol
yr amrywiad a gynigir i ni o fewn 28 diwrnod, yn dechrau ar y diwrnod y rhoddir yr hysbysiad.
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