
Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli 
Datblygu) (Cymru) 2012 HYSBYSIAD DAN ERTHYGL 10 CAIS AM 
GANIATÂD CYNLLUNIO
(Hysbysiad 2: Bydd yr hysbysiad hwn yn cael ei gyhoeddi mewn papur newydd lleol os yw Tystysgrif 
C neu D wedi cael ei llenwi)

Datblygiad arfaethedig yn:
Enw neu rif fflat

Rhif neu enw'r eiddo

Stryd

Ardal

Tref

Sir

Tref bost

Cod post

Dyma'ch hysbysu bod cais yn cael ei wneud gan:
Enw'r sefydliad:

Teitl Enw 
cyntaf

   Cyfenw 
 

Enw'r 
ymgeisydd

Am ganiatâd cynllunio i:
Disgrifiad o'r datblygiad arfaethedig

Yr Awdurdod Cynllunio Lleol y mae'r  
cais yn cael ei gyflwyno iddo:

Os oes unrhyw berchennog neu denant ar y tir yn dymuno gwneud sylwadau am y cais hwn, dylai 
ysgrifennu at y cyngor cyn pen 21 diwrnod ar ôl dyddiad yr hysbysiad hwn.

Cyfeiriad yr Awdurdod Cynllunio  
Lleol:

Llofnodydd:
Teitl

Enw 
cyntaf       

Cyfenw

Llofnodydd

Llofnod

Dyddad (dd-mm-bbbb)

Datganiad o hawliau perchenogion: Nid yw rhoi caniatâd cynllunio yn effeithio ar hawliau 
perchnogion i ddal na gwaredu eu heiddo oni bai fod rhyw ddarpariaeth i'r gwrthwyneb 
mewn cytundeb neu les.

Datganiad o hawliau tenantiaid amaethyddol: Gallai rhoi caniatâd cynllunio i ddatblygiad nad yw'n 
un amaethyddol effeithio ar sicrwydd deiliadaeth tenantiaid amaethyddol.

Bydd yr hysbysiad hwn yn cael ei gyhoeddi mewn papur newydd lleol.

Ystyr `perchennog' yw person sydd â buddiant rhydd-ddaliadol neu fuddiant lesddaliadol a 
chyfnod hwnnw heb fod yn llai na saith mlynedd. 
Ystyr `tenant' yw tenant daliad amaethyddol y mae unrhyw ran ohono'n wedi'i gynnwys yn y tir.
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Datblygiad arfaethedig yn:
Enw neu rif fflat
Rhif neu enw'r eiddo
Stryd
Ardal
Tref
Sir
Tref bost
Cod post
Dyma'ch hysbysu bod cais yn cael ei wneud gan:
Enw'r sefydliad:
Teitl
Enw cyntaf
   Cyfenw
 
Enw'r ymgeisydd
Am ganiatâd cynllunio i:
Disgrifiad o'r datblygiad arfaethedig
Yr Awdurdod Cynllunio Lleol y mae'r 
cais yn cael ei gyflwyno iddo:
Os oes unrhyw berchennog neu denant ar y tir yn dymuno gwneud sylwadau am y cais hwn, dylai ysgrifennu at y cyngor cyn pen 21 diwrnod ar ôl dyddiad yr hysbysiad hwn.
Cyfeiriad yr Awdurdod Cynllunio 
Lleol:
Llofnodydd:
Teitl
Enw cyntaf       
Cyfenw
Llofnodydd
Llofnod
Dyddad (dd-mm-bbbb)
Datganiad o hawliau perchenogion: Nid yw rhoi caniatâd cynllunio yn effeithio ar hawliau perchnogion i ddal na gwaredu eu heiddo oni bai fod rhyw ddarpariaeth i'r gwrthwyneb mewn cytundeb neu les.
Datganiad o hawliau tenantiaid amaethyddol: Gallai rhoi caniatâd cynllunio i ddatblygiad nad yw'n un amaethyddol effeithio ar sicrwydd deiliadaeth tenantiaid amaethyddol.
Bydd yr hysbysiad hwn yn cael ei gyhoeddi mewn papur newydd lleol.
Ystyr `perchennog' yw person sydd â buddiant rhydd-ddaliadol neu fuddiant lesddaliadol a chyfnod hwnnw heb fod yn llai na saith mlynedd.
Ystyr `tenant' yw tenant daliad amaethyddol y mae unrhyw ran ohono'n wedi'i gynnwys yn y tir.
Description of Proposed Development (continued)
	Type the name or number of your flat here.: 
	Type the name or number of your property here: 
	Type your street name here: 
	Type your locality name here: 
	Type your town name here: 
	Type your county name here: 
	Type your post town here: 
	Type your postcode here: 
	Type the name of the organisation making the application here: 
	txt_title: 
	Type your forename here: 
	Type your surname here: 
	Type a description of the proposed development here: 
	Type the name of the Local Planning Authority to whom the application is being submitted here: 
	txt_tenant: 
	txt_signatoryTitle: 
	Type the forename of the signatory here: 
	Type the surname of the signatory here: 
	R124: 
	Select the date you are signing the form: 
	Use this button to print a copy of this form to sign: 



