Cais am Gymeradwyaeth Hysbysiad Cychwyn
Canol Tref Llanelli Gorchymyn Datblygu Lleol (GDLl)
Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990
Cyhoeddi ar wefannau Awdurdodau Cynllunio Lleol
Gall gwybodaeth a roddir ar y ffurflen hon ac mewn dogfennau ategol yn cael ei chyhoeddi ar gofrestre
gynllunio a gwefan yr awdurdod.
Gwnewch yn siŵr bod y wybodaeth rydych yn ei rhoi yn gywir ac nad yw'n cynnwys unrhyw wybodaeth
bersonol na sensitif. Os hoffech gael eglurhad pellach, cysylltwch â'r Awdurdod Cynllunio Lleol yn
uniongyrchol.
Os byddwch yn argraffu'r ffurflen, dylech ei chwblhau mewn priflythrennau ac inc du.
Os caiff y ffurflen ei chwblhau'n anghywir, bydd oedi wrth brosesu eich cais.

1. Manylion yr ymgeisydd
Teitl:

Enw cyntaf:

Cyfenw:

Ms
Mrs
Mr
Miss

Cwmni (dewisol):
Uned:

Rhif y ty:

Ôl-ddodiad:

Enw’r ty:
Cyfeiriad 1:
Cyfeiriad 2:
Cyfeiriad 3:
Tref:
Sir:
Gwlad:
Côd post

2. Manylion yr asiant
Teitl:

Enw cyntaf:

Cyfenw:

Ms
Mrs
Mr
Miss

Cwmni (dewisol):
Uned:

Rhif y ty:

Ôl-ddodiad:

Enw’r ty:
Cyfeiriad 1:
Cyfeiriad 2:
Cyfeiriad 3:
1

Tref:
Sir:
Gwlad:
Côd post

3. Manylion y Safle
Cyfeiriad post llawn y safle.
Uned:

Rhif Eiddo:

Ôl-ddodiad Eiddo:

Cyfeiriad 1:
Cyfeiriad 2:
Cyfeiriad 3:
Tref:
Sir:
Gwlad:
Côd post

4. Disgrifiad o’r cais
Rhowch ddisgrifiad o'r cynnig sydd wedi'i gymeradwyo ar gofnod penderfyniadau'r Dystysgrif
Cydymffurfiaeth, gan gynnwys cyfeirnod y cais a dyddiad y penderfyniad:

Rhif Cyfeirnod:

Dyddiad y penderfyniad (DD/MM/BBBB)
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5. Bodloni amod(au)
Nodwch rif(au) amodau'r Gorchymyn Datblygu Lleol y mae'r cais hwn yn berthnasol iddo/iddynt:
1

8.

2.

9.

3.

10.

4.

11.

5.

12.

6.

13.

7.

14.

Rhowch ddisgrifiad llawn o'r manylion a amgeir sy'n cael eu cyflwyno i'w cymeradwyo:
(e.e.: cadarnhad ysgrifenedig gan yr Adran/Corff perthnasol)

6. Gofynion y Cais - Rhestr wirio
Darllenwch y rhestr wirio ganlynol er mwyn gwneud yn siwr eich bod wedi anfon yr holl
wybodaeth sy'n ofynnol i ategu eich cais. Bydd methu cyflwyno'r holl wybodaeth ofynnol yn
golygu bod eich cais yn cael ei ystyried yn annilys. Ni fydd y cais yn cael ei ystyried yn ddilys nes
bod yr holl wybodaeth sy'n ofynnol gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol wedi cael ei chyflwyno.
- ffurflen gais wedi'i chwblhau a'i dyddio
- y wybodaeth angenrheidiol i gefnogi'r broses o gyflawni'r amod(au)
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7. Datganiad
Drwy hyn rwyf/rydym yn gwneud cais am gymeradwyaeth hysbysiad cychwyn fel y disgrifir yn y
ffurflen hon a'r cynlluniau/lluniadau atodol a'r wybodaeth ychwanegol.
Cadarnhaf, hyd eithaf fy ngwybodaeth, fod y ffeithiau a nodir yn wir ac yn gywir a bod unrhyw
farn a fynegir yn cynrychioli barn ddiffuant y bobl sy'n ei rhoi.
Llofnodwyd gan yr Ymgeisydd:

Neu llofnodwyd gan yr Asiant:

Dyddiad:(DD/MM/BBBB)

8. Manylion cyswllt yr Ymgeisydd
Rhifau ffôn
Côd gwlad:

Rhif cenedlaethol:

Côd gwlad:

Rhif ffôn symudol (dewisol):

Estyniad:

Ebost (dewisol)

9. Manylion cyswllt yr Asiant
Rhifau ffôn:
Côd gwlad:

Rhif cenedlaethol:

Côd gwlad:

Rhif ffôn symudol (dewisol):

Estyniad:

Ebost (dewisol)
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