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Cadw yw gwasanaeth amgylchedd
hanesyddol Llywodraeth Cynulliad
Cymru. Ei nod yw hybu’r gwaith 
o gadw amgylchedd hanesyddol
Cymru a’i werthfawrogi.

CAIS am Ganiatâd Heneb Gofrestredig

Ymgeisydd

Enw

Cyfeiriad

Cod Post

Rhif ffôn

Deiliad yr heneb (os nad yr ymgeisydd)

Enw

Cyfeiriad

Cod Post

Rhif ffôn

1.

2.

3.

4.

Yr heneb y mae’r cais yn berthnasol iddi

Enw’r heneb (os oes enw arni)

Cyfeiriad neu leoliad

Rhif Heneb y Sir

Cyfeirnod Grid Cenedlaethol

Disgrifiad o’r gwaith arfaethedig



Rhestr o gynlluniau a lluniau sy’n ategu’r cais

Unrhyw wybodaeth arall sy’n berthnasol i’r cais

Rydw i/Rydym ni drwy hyn yn gwneud cais am ganiatâd heneb gofrestredig ar gyfer y gwaith a ddisgrifir 
yn y cais hwn ac a nodir ar y cynlluniau a’r lluniau atodedig.

Enw

Llofnod Dyddiad

Ar ran *

* Os mai asiant sy’n ymdrin â’r cais ac mai at yr asiant hwnnw y dylid anfon gohebiaeth, nodwch:

Enw’r asiant

Cyfeiriad yr asiant

Cod Post

Rhif ffôn

5.

6.



A.

B.

C.

TYSTYSGRIF Perchenogaeth

Tystysgrif yn unol â pharagraff 2(1)(a) o Atodlen 1 i’r Ddeddf
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Rhaid i un o’r tystysgrifau canlynol gael ei chwblhau gan yr ymgeisydd neu ar ei ran

Ardystir drwy hyn nad oedd unrhyw berson arall ac eithrio’r ymgeisydd yn berchen ar (nodyn x) yr heneb 
y mae’r cais atodedig yn berthnasol iddi ar ddechrau’r cyfnod o un diwrnod ar hugain a ddaeth i ben ar 
ddyddiad y cais. 

Llofnod Dyddiad

Tystysgrif yn unol â pharagraff 2(1)(b) o Atodlen 1 i’r Ddeddf

Ardystir drwy hyn bod yr ymgeisydd wedi rhoi’r hysbysiad angenrheidiol am y cais atodedig i’r holl 
bersonau ac eithrio’r ymgeisydd a oedd, ar ddechrau’r cyfnod o un diwrnod ar hugain a ddaeth 
i ben ar ddyddiad y cais, yn berchen ar (nodyn x) yr heneb y mae’r cais yn berthnasol iddi, 
sef (nodyn y)

Llofnod Dyddiad

Tystysgrif yn unol â pharagraff 2(1)(c) o Atodlen 1 i’r Ddeddf

Ardystir :

(1) na all yr ymgeisydd gyflwyno tystysgrif yn unol â naill ai paragraff 2(1)(a) neu (b) o Atodlen 1 i Ddeddf
Henebion a Mannau Archeolegol 1979;

(2) bod yr ymgeisydd wedi rhoi’r hysbysiad angenrheidiol am y cais atodedig i’r personau canlynol a oedd, 
ar ddechrau’r cyfnod o un diwrnod ar hugain a ddaeth i ben ar ddyddiad y cais, yn berchen ar (nodyn x) yr
heneb y mae’r cais yn berthnasol iddi, sef (nodyn y)

; a

(3) bod yr ymgeisydd wedi cymryd y cyfryw gamau ag sy’n rhesymol bosibl iddo i ganfod enwau a
chyfeiriadau gweddill y personau a oedd, ar ddechrau’r cyfnod hwnnw, yn berchen ar (nodyn x) yr heneb
honno ac na lwyddodd i wneud hynny.

Llofnod Dyddiad



Tystysgrif yn unol â pharagraff 2(1)(ch) o Atodlen 1 i’r Ddeddf

Ardystir drwy hyn na all yr ymgeisydd gyflwyno tystysgrif yn unol â pharagraff 2(1)(a) o Atodlen 1 i Ddeddf
Henebion a Mannau Archeolegol 1979, ond ei fod wedi cymryd y cyfryw gamau ag sy’n rhesymol bosibl iddo 
i ganfod enwau a chyfeiriadau’r personau eraill a oedd, ar ddechrau’r cyfnod o un diwrnod ar hugain a ddaeth 
i ben ar ddyddiad y cais atodedig, yn berchen ar (nodyn x) yr heneb y mae'r cais yn berthnasol iddi ac na
lwyddodd i wneud hynny.

Llofnod Dyddiad

Troednodiadau

(nodyn x) ystyr ‘perchennog’ yw rhywun sy’n berchen ar yr ystâd am y tro mewn perthynas â’r ffi syml 
yn yr heneb neu sydd â hawl i denantiaeth o’r heneb a fydd yn cael ei rhoi neu ei hymestyn am gyfnod 
o flynyddoedd y mae’n sicr bod o leiaf saith mlynedd ohono yn weddill.

(nodyn y) Nodwch enwau a chyfeiriadau.

CH.



✂

HYSBYSIAD am Gais am 
Ganiatâd Heneb Gofrestredig
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Os mai chi yw perchennog yr heneb, nid oes dim angen i chi gwblhau’r ffurflen hon.

Os ydych yn gwneud cais ond nad chi yw’r perchennog, dylech gwblhau’r ffurflen hon 
a’i hanfon at y perchennog.

Mae’r hysbysiad hwn yn berthnasol i’r heneb yn (nodyn x)

Gwneir cais gan/ar ran (nodyn y)

i Lywodraeth Cynulliad Cymru am ganiatâd heneb gofrestredig o dan Ddeddf Henebion a Mannau
Archeolegol 1979 i gyflawni’r gwaith canlynol: (nodyn z)



Bydd Llywodraeth Cynulliad Cymru yn rhoi cyfle i wneud sylwadau cyn y penderfynir ar y cais.

Llofnod Dyddiad

Troednodiadau

(nodyn x)     Rhowch gyfeiriad neu leoliad yr heneb, a’r enw (os oes enw arni)

(nodyn y)     Rhowch enw a chyfeiriad yr ymgeisydd

(nodyn z)     Rhowch ddisgrifiad byr o’r gwaith arfaethedig

Argraffwyd ar bapur a ailgylchwyd gan ddefnyddio technegau sy’n gwneud cyn lleied â phosibl o niwed i’r amgylchedd. Mae 75% o’r deunydd wedi’i
wneud o wastraff defnyddwyr â’r inc wedi’i dynnu’n llwyr. Gwastraff melinau a ffeibr crai yw’r 25% arall.
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