
ATODLEN Erthygl 2(3)  

Hysbysiad cyn ymgeisio yn ystod cyfnod argyfwng 

Nodyn Cyffredinol: Oherwydd camgymeriad gweinyddol gyda’r Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio, mae Cyngor 

Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent yn ailgyhoeddi’r pecyn Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio i chi ei adolygu.  

ATODLEN 1D Erthygl 2G 

CYHOEDDUSRWYDD AC YMGYNGHORIAD CYN GWNEUD CAIS AM GANIATÂD CYNLLUNIO: 
HYSBYSIAD I GAEL EI ROI YN YSTOD CYFNOD ARGYFWNG 

Gorchymyn Cynllunio Tref a Gwlad (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 

CYHOEDDUSRWYDD AC YMGYNGHORIAD CYN GWNEUD CAIS AM HYSBYSIAD CANIATÂD 
CYNLLUNIO DAN ERTHYGLAU 2C A 2D FEL Y’U HADDASWYD GAN ERTHYGL 2G 

(i’w weini i berchnogion a/neu feddianwyr tir sy’n cydffinio ac ymgyngoreion cymunedol; a’i arddangos 
drwy hysbysiad safle ar neu ger lleoliad y datblygiad arfaethedig) 

Diben yr hysbysiad hwn: mae’r hysbysiad hwn yn rhoi cyfle i roi sylwadau uniongyrchol i’r datblygydd ar 
ddatblygiad arfaethedig cyn cyflwyno cais cynllunio i’r awdurdod cynllunio lleol. Bydd yr Awdurdod 
Cynllunio Lleol perthnasol yn rhoi cyhoeddusrwydd i unrhyw gais cynllunio dilynol; ni fydd unrhyw 
sylwadau a roddir mewn ymateb i’r hysbysiad hwn yn rhagfarnu eich gallu i wneud sylwadau i’r Awdurdod 
Cynllunio Lleol ar unrhyw gais cynllunio cysylltiedig. Dylech nodi y gall unrhyw sylwadau a gyflwynir gael 
eu rhoi ar y ffeil gyhoeddus. 

Datblygiad arfaethedig yn  Tir ger Badminton Grove, Glyncoed, Glynebwy, NP23 5UL. 

Hysbysaf bod   Cyngor Bwrdeistref Sirol Glynebwy 

yn bwriadu gwneud cais am ganiatâd cynllunio i 

Adeiladu Ysgol Gynradd newydd 360 lle a Darpariaeth Gofal Plant Newydd  

Gallwch archwilio copïau o 

 y cais arfaethedig;  

 y cynlluniau; a  

 dogfennau cefnogi eraill  

ar-lein yn https://www.blaenau-gwent.gov.uk/en/council/consultations/newprimaryandchildcarefacility 

Os na fedrwch gael mynediad electronig i’r dogfennau gallwch wneud cais am gopïau o’r wybodaeth hon 
drwy anfon e-bost at 21stcenturyschools@blaenau-gwent.gov.uk neu ffonio’r ymgeisydd ar 01495 
355470. 

Mae’n rhaid i unrhyw un sy’n dymuno gwneud sylwadau am y datblygiad arfaethedig  hwn ysgrifennu at 
yr ymgeisydd/asiant yn:   

         Adran Gwasanaethau Cymunedol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent, D/O Llawr 8, 
Swyddfeydd Bwrdeisiol, Canolfan Ddinesig, Abertillery, NP13 1DB. 

         drwy e-bost at 21stcenturyschools@blaenau-gwent.gov.uk neu ffonio 01495 355470 
  neu drwy lenwi’r arolwg ar-lein sydd ar gael o’r dudalen gwefan uchod.  

Erbyn: Dydd Gwener 6 Awst 2021 

Llofnodwyd: 

Dyddiad:  9 Gorffennaf 2021 
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