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HYSBYSIAD CAIS A GYNIGIR AM GANIATÂD AR GYFER DATBLYGIAD O ARWYDDOCÂD  
CENEDLAETHOL (CYMRU)

Hysbysir Gweinidogion Cymru drwy hyn â'r bwriad i wneud cais am Ddatblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol 
 (DAC) o dan adran 62D Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990.

Atodwch Gynllun Lleoliad Safle sy'n nodi'r safle wedi'i amlinelli'n goch, ac unrhyw dir arall o dan  
berchenogaeth yr ymgeisydd yn las

4.  Lleoliad y Safle

Disgrifiad o leoliad safle(oedd) y cais, neu lwybr y datblygiad (Cyfeiriwch at gynlluniau priodol)

Twitter: @PINSgov

Mae gwybodaeth bellach amdanom ar gael yn

3. Awdurdod(au) Cynllunio Lleol 
(ACLl) ar gyfer lleoliad y safle

1.  Ymgeisydd 

Enw

Enw Sefydliad (os yn berthnasol)

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

Enw Cyswllt

Enw Sefydliad (os yn berthnasol)

Cyf yr Asiant 

A yw'n safle sengl neu'n  
safle llinellol SENGL LLINELLOL

Please provide Grid 
reference(s)

Dwyreiniad DwyreiniadDechrau

Gogleddiad Gogleddiad

Gogleddiad

DwyreiniadCanol

Gogleddiad

DwyreiniadDiwedd

Atodwyd     
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Amcangyfrif o'r dyddiad cyflwyno 

5. Disgrifiad o'r Datblygiad a Gynigir

Dangoswch pa fath o ddatblygiad y ceisir caniatâd cynllunio ar ei gyfer.

6.  Categori DAC

Rhowch amcangyfrif pryd yr ydych yn ystyried y bydd y cais DAC yn cael ei gyflwyno.

(a) adeiladu, ehangu neu newid gorsaf gynhyrchu sy'n cynhyrchu trydan; 

(b) datblygiad yn ymwneud â chyfleusterau tanddaearol ar gyfer storio nwy;

(c) adeiladu neu newid cyfleuster Nwy Hylifedig Naturiol;

(ch) adeiladu neu newid cyfleuster derbyn nwy; 

(d) datblygiad yn ymwneud â maes awyr; 

(dd) adeiladu neu newid rheilffordd; 

(e) adeiladu neu newid cyfnewidfa cludiant trenau; 

(f) adeiladu neu newid argae neu gronfa ddŵr; 

(ff) datblygiad yn ymwneud â throsglwyddo adnoddau dŵr;

(g) adeiladu neu newid gwaith trin dŵr gwastraff neu seilwaith ar gyfer trosglwyddo neu storio dŵr gwastraff;

(ng) adeiladu neu newid cyfleuster gwastraff peryglus.

7. Caniatâd Eilaidd
A oes angen unrhyw Ganiatâd Eilaidd? OES NAC OES
Os nac oes, ewch i adran 8
Os oes, dewiswch pa ganiatâd eilaidd fydd ei angen o'r dewisiadau isod a chadarnhau a fydd yn cyd-fynd â'r cais DAC at  
Weinidogion Cymru

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
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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). 

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

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

7. Caniatâd Eilaidd (parhad)                                                                  
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7. Caniatâd Eilaidd (parhad)

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 Cymrus

Disgrifiad o'r Caniatâd sydd ei angened

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 angened

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

Cais at Weinidogion Cymrurs

Disgrifiad o'r Caniatâd sydd ei angened

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

8. Datblygiad AEA
A yw'r datblygiad yn cael ei ystyried i fod yn ddatblygiad AEA?

Os `YDY', a wnewch chi gadarnhau y darperir datganiad Amgylcheddol

Os `NAC YDY', a wnewch chi gadarnhau y darperir copi o'r cyfarwyddyd sgrinio sy'n  
cadarnhau nad yw'n ddatblygiad AEA

YDI NAC YDI

YDI NAC YDI

YDI NAC YDI
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9. FFI  D.S. : Bydd methiant i dalu'r ffi gychwynnol yn achosi oedi o ran derbyn yr hysbysiad
A ydych chi wedi cyflwyno'r ffi gychwynnol ar gyfer rhoi hysbysiad o'r datblygiad  
a gynigir trwy daliad BACS? 

NAC YDIYDI

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

Ffacs

E-bost

Cysylltwch â mi drwy E-bost Post

2. MANYLION PERSONOL YR ASIANT (os oes un)

Cyfeiriad

Cod Post

Rhif Ffôn yn ystod y 
Dydd

Ffacs

E-bost

Cysylltwch â mi drwy E-bost Post

Llofnodwch y ffurflen ar Dudalen 7
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Llofnodwch isod (Rhaid i ni dderbyn ffurflenni wedi'u llofnodi ynghyd â'r holl ddogfennau ategol a'r 
ffi gyda'r hysbysiad)
Rwy'n deall y mae'n rhaid i unrhyw gais a wneir mewn perthynas â'r datblygiad a gynigir gael ei gyflwyno o fewn 12 mis o ddyddiad 
derbyn yr hysbysiad hwn, ac eithrio cyfathrebiad ysgrifenedig gan Weinidogion Cymru.

Rwy’n deall na fydd unrhyw gam a gymerir cyn dyddiad derbyn yr hysbysiad hwn i’w drin fel un sy’n gyfystyr ag ymgynghori ag 
unrhyw berson ynghylch y cais o dan adran 61Z Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990. 

Rwy’n cadarnhau fy mod wedi cynnwys taliad y ffi.

Rwy’n cadarnhau fy mod wedi anfon copi o’r hysbysiad hwn at yr awdurdod cynllunio lleol perthnasol.

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 wybodaeth uchod a’r cyflwyniad ffurfiol dilynol yn cael eu cyhoeddi ar-lein. Wrth gyflwyno’r ffurflen hon, rwy’n 
cytuno i’r defnydd o’r wybodaeth a roddaf yn y fath fodd.

Enw (priflythrennau)

Ar ran (os yn berthnasol)

Pan fyddwn yn derbyn eich hysbysiad, byddwn yn ysgrifennu atoch i roi gwybod i chi a yw'n ddilys, pwy sydd yn ymdrin ag ef  
a beth fydd yn digwydd nesaf.

© Hawlfraint y Goron 2015

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: DNS.wales@pins.gsi.gov.uk. 

Dyddiad

Llofnod:      
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