
CAIS AMRYWIAD TRWYDDED SAFLE – CHEPSTOW GARDEN CENTRE, 
PWLLMEYRIC, CAS-GWENT, NP16 6LF 

 
 

Yn unol â Deddf Trwyddedu 2003 fel y diwygiwyd gan diwygio'r heddlu a chyfrifoldeb cymdeithasol 
Deddf 2011 lleol rhaid i awdurdod gyhoeddi ar eu gwefan manylion y cais uchod am gyfnod o ddim 
llai na 28 diwrnod yn olynol yn dechrau ar y diwrnod y derbynnir y cais. 
  
Rhaid i'r ymgeisydd arddangos hysbysiad ar y safle am gyfnod o ddim llai na 28 diwrnod yn olynol yn 
dechrau y diwrnod ar ôl y diwrnod y rhoddwyd y cais i'r awdurdod trwyddedu perthnasol. Rhaid 
arddangos hysbysiad, ym mhob achos, mewn man amlwg neu ar y safle y mae'r cais yn berthnasol lle 
gellir darllen gyfleus tu allan y safle ac yn achos safle sy'n cwmpasu ardal o fwy na 50 o fetrau sgwâr, 
hysbysiad pellach yn yr un ffurf ac yn ddarostyngedig i'r un gofynion pob hanner can metr ar hyd 
perimedr allanol yr adeilad sy'n ffinio unrhyw briffordd; Rhaid i'r hysbysiad gael ei arddangos ar y safle 
fod: o faint cyfartal neu mwy na maint A4, o liw glas golau, Argraffwyd yn ddarllenadwy mewn inc DU 
neu deipio DDU mewn ffont maint hafal i neu'n fwy na 16; 
  
Rhaid i'r ymgeisydd hefyd osod hysbysiad mewn papur newydd lleol rhaid cyhoeddi o leiaf unwaith o 
fewn 10 diwrnod gwaith sy'n dechrau ar y diwrnod ar ôl gwneud y cais i'r awdurdod trwyddedu. 

 
  
Chepstow Planataria Ltd yn gwneud cais amrywiad trwydded safle ar gyfer  

Chepstow Garden Centre, Pwllmeyric, Cas-Gwent, NP16 6LF. 
 
Yn y drwydded os caniateir, bydd y gweithgareddau trwyddedadwy canlynol:- 
 
Cyflenwad o alcohol (ar ac oddi wrth y safle) 
Dydd Llun i Dydd Sadwrn 09.00hrs – 18:30hrs 
Dydd Sul 10:30hrs – 16:30hrs 
 
Gall unrhyw berson sy'n dymuno gwneud sylwadau ynghylch y cais hwn wneud hynny drwy 
ysgrifennu at Yr Adran Trwyddedu, Cyngor Sir Fynwy, Canolfan Addysg Gymunedol Y Fenni, Old 
Hereford Road, Y Fenni, NP7 6EL. Gellir gwneud cynrychiolaeth ar gyfer 28 diwrnod yn olynol ffurflen 
dyddiad yr hysbysiad hwn. 
 
Mae copi o'r cais am y drwydded uchod yn cael eu cadw gan yr adran trwyddedu ac hefyd ar gael i'w 
gweld ar-lein www.monmouthshire.gov.uk. Gall y cais i'w weld ddydd Llun i ddydd Iau 9 am i 5 pm a 
dydd Gwener 9 am i 4.30 pm ac eithrio gwyliau'r banc yn Canolbwynt Cymunedol neu Neuadd Sir y 
Cyngor drwy drefniant ymlaen llaw yn ysgrifenedig i'r cyfeiriad uchod.  
  
Mae'n drosedd fwriadol neu ddi-hid i wneud datganiad ffug mewn cysylltiad â chais.  Gall person fod 
yn atebol ar gollfarn ddianodd o ddirwy anghyfyngedig. 

 
Dyddiad: 03/11/2021 
  
  


