
Amgylchedd Adeiledig  

Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd 
Pennaeth Gwasanaeth; Graham Boase  

RHYBUDD DYMCHWEL ADEILAD      

Deddf Adeiladu 1984 Adran 80 
Dylai’r ffurflen hon gael ei llenwi gan yr unigolyn sy’n bwriadu gwneud y gwaith, neu eu hasiant.  
Defnyddiwch brif lythrennau.  

Os yw'r ffurflen yn anghyfarwydd, byddwch mor garedig a darllen y nodiadau ar y cefn neu cysylltwch â'r swyddfa 
gyda'r rhifau ffon a ddarparwyd.  Dychwelwch y ffurflen wedi ei chwblhau, os gwelwch yn dda, i'r cyfeiriad a nodir 
uchod. 

Rheoli Adeiladu
Blwch Post 62

Rhuthun
LL15 9AZ  

1 Manylion y perchennog:-  
Enw  
Cyfeiriad 

Cod Post 

2 Manylion yr Asiant / Contractwr:-  
Enw 
Cyfeiriad  

Cod Post 

3 Lleoliad yr Adeilad:-  
Cyfeiriad  

Cod Post 

Rhowch yr wybodaeth a nodwyd yn y nodiadau dros y dudalen a thicio i gadarnhau.  

4 Disgrifiad yr adeiladau i’w dymchwel:-  

5 Dyddiad dechrau:-          Dyddiad cwblhau:-  

6 Datganiad:-  
Rwy’n cyflwyno’r rhybudd hwn fel sy’n ofynnol dan adran 80(2) Deddf Adeiladu 1984 mewn 
perthynas â’r gwaith dymchwel yn y lleoliad uchod.  

Anfonwyd copi o’r rhybudd hwn at y Cwmnïau Nwy, Trydan a Dŵr a phreswylwyr 
canlynol yr adeiladau cyfagos:-  

1 
2 
3 
4 

Ar ran:-  

Enw:- Llofnod:-                     Dyddiad:-  



 
Nodiadau  
 

 
1. Yr ymgeisydd yw’r sefydliad neu unigolyn sy’n 

bwriadu dymchwel.  
 
2. Yr asiant yw unrhyw unigolyn sy’n gweithredu ar ran 

y sefydliad uchod, neu unigolyn cyswllt ar eu cyfer.  
 

3. Lleoliad y strwythur. Bydd Cynllun Bloc ar raddfa o o 
leiaf 1:1250 yn helpu i adnabod y safle neu’r        
adeilad.  

 
4. Math a gwneuthuriad yr adeilad neu strwythur i’w 

ddymchwel a’r lleoliad ar y safle.    
 

5. Dyddiadau dechrau a chwblhau arfaethedig. 
 

6. Eich cadarnhad o’r holl bartïon rydych wedi rhoi 
gwybod iddynt ynglŷn â’ch bwriad (parhewch ar 
dudalen ar wahân os oes angen).  

 
Mae’n rhaid i’r unigolyn sy’n gwneud y cais lofnodi’r 
ffurflen hon.  

 
 
 
 
 
 

 I gael rhagor o wybodaeth neu ar gyfer ymholiadau       ffoniwch:- 01824 706717
  
 
 
 
 
 
 


