Twitter: @PINSgov

Mae rhagor o wybodaeth amdanom ni ar gael ar y Porth Cynllunio ar
http://gov.wales/topics/planning/appeals/?lang=en

APÊL BARNU’N ANNILYS
Os oes angen y ddogfen hon arnoch mewn print bras, ar dâp clywedol, mewn Braille neu mewn iaith
arall, cysylltwch â’n Llinell Gymorth ar 02920 823866.
Defnyddiwch ffurflen ar wahân ar gyfer pob apêl

Cyn llenwi’r ffurflen hon, darllenwch ein taflen canllaw a anfonwyd atoch gyda’r ffurflen hon.

RHYBUDD:

Mae’n rhaid i’r Arolygiaeth Gynllunio dderbyn eich apêl o fewn
pythefnos o ddyddiad hysbysiad yr Awdurdod Cynllunio Lleol
yn datgan bod y cais yn annilys.

YSGRIFENNWCH YN GLIR GAN DDEFNYDDIO LLYTHRENNAU BRAS AC INC DU
A. Apelydd
Enw

Enw’r sefydliad (os yw’n
gymwys)
B. Asiant (os oes un) ar gyfer yr apêl
Enw

Enw’r sefydliad (os yw’n gymwys)

Cyfeirnod
C. Awdurdod Cynllunio Lleol (ACLl)
Enw’r ACLl

Dyddiad cyhoeddi hysbysiad yr ACLl o
annilysrwydd
Cyfeirnod ar yr hysbysiad
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D. Cyfeiriad safle’r apêl

Y tir yr effeithir arno
(rhowch y cyfeiriad llawn)
Cod post
E. Disgrifiad o’r datblygiad

Rhowch fanylion y datblygiad arfaethedig. Fel arfer, dylid cymryd y rhain o’r ffurflen gais
cynllunio.

F. Math o gais
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Mae’r apêl hon yn perthyn i:

Ticiwch y blychau priodol

(2)

Cais caniatâd cynllunio ar y seiliau canlynol

a

Mae’r cais yn cydymffurfio â’r gofyniad a nodir yn yr hysbysiad.

b

Nid yw’r cais yn un y mae’r gofyniad yn gymwys iddo.

c

Nid yw’r gofyniad yn ofyniad dilysu mewn perthynas â’r cais.

d

(3)
a
b
c



Nid yw’r wybodaeth neu’r dystiolaeth y mae’r ACLl wedi gofyn amdani yn
rhesymol, o ystyried natur a graddfa’r datblygiad arfaethedig ac/neu nid yw’n
rhesymol i’r ACLl feddwl y bydd y mater y mae’r gofyniad yn perthyn iddo yn
ystyriaeth sylweddol wrth bennu’r cais.
NEU
Cais am ganiatâd, cytundeb neu gymeradwyaeth y gofynnir amdani gan
unrhyw amod neu gyfyngiad y cafodd caniatâd cynllunio ei roi yn
ddarostyngedig iddo ar y seiliau canlynol.
Roedd y cais yn cynnwys y wybodaeth, neu daeth ynghyd â’r dogfennau neu’r
deunyddiau a adnabyddir yn yr hysbysiad.
Nid yw darparu’r wybodaeth, y dogfennau neu’r deunyddiau y ceisir amdanynt yn
ofynnol er mwyn cydymffurfio â thelerau’r caniatâd cynllunio.
Mae’r cyfnod rhagnodedig yn dechrau mynd rhagddo ni waeth os darperir y
wybodaeth, y dogfennau neu’r deunyddiau y ceisir amdanynt.

G. Sail dros apelio
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H. Dogfennau Ategol Hanfodol
Mae’n rhaid anfon y dogfennau a restrir yn 1–4 isod gyda’ch ffurflen apêl; os nad
ydym yn derbyn eich holl ddogfennau apelio erbyn diwedd y cyfnod apelio 2
wythnos, mae’n bosibl na fyddwn yn ymdrin â’ch cais.
Ticiwch y blychau i ddangos pa ddogfennau rydych yn eu hamgáu.

1

Copi o Hysbysiad Annilysrwydd yr ACLl yn unol ag erthygl 8(3A) neu erthygl 23(5)

2

Copi o’r cais fel y’i cyflwynwyd i’r ACLl

3

4

Copi o unrhyw ffurflenni, dogfennau, cynlluniau, darluniadau, mynegiadau,
datganiadau, tystysgrifau, manylion neu dystiolaeth a gyflwynwyd i’r ACLl mewn
cysylltiad â’r cais
Mae’n rhaid anfon copïau o’r canlynol yn ogystal, os yw’n briodol:
Copi o hysbysiad y penderfyniad sy’n rhoi caniatâd cynllunio (lle bo’r apêl yn
perthyn i gais am gydsyniad, cytundeb neu gymeradwyaeth sy’n ofynnol gan amod
neu gyfyngiad y rhoddwyd y caniatâd hwnnw yn ddarostyngedig iddo)
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Manylion Personol (ni fydd y rhain ar gael i’r cyhoedd)
1. Manylion personol yr apelydd
Cyfeiriad

Cod post
Rhif ffôn yn ystod y
dydd
Ffacs
E-bost

E-bost

Post

Mae’n well gennyf dderbyn
gohebiaeth drwy

2. Manylion personol yr asiant (os oes rhai)
X
Cyfeiriad

Cod post
Rhif ffôn yn ystod y
dydd
Ffacs
E-bost

E-bost

Post

Mae’n well gennyf dderbyn
gohebiaeth drwy

Mae casglu ac, yn y pen draw, prosesu’r data personol a ddarperir gennych yn y ffurflen
hon, yn unol â thelerau ein cofrestriad o dan Ddeddf Diogelu Data 1998. Gallwch ddod o
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hyd i ragor o wybodaeth am ein Polisi Diogelu Data ar ein gwefan o dan “Polisi
Preifatrwydd” (http://planninginspectorate.wales.gov.uk/privacy_policy)

Gwirio, Llofnodi a Dyddio

IE

NA

Rwyf wedi llenwi pob rhan o’r ffurflen
Rwyf wedi anfon copi o’r ffurflen gyflawn a’r dogfennau at yr ACLl
Rwy’n deall y byddwch o bosibl yn defnyddio’r wybodaeth rwyf wedi’i rhoi at
ddibenion swyddogol mewn cysylltiad â Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 ac y
bydd manylion, gan gynnwys fy enw, disgrifiad o’r safle a’m sail dros apelio yn
ymddangos ar y Porth Gwaith Achos Apeliadau. Trwy gyflwyno’r ffurflen hon,
rwy’n cytuno i ddefnydd y wybodaeth rwyf yn ei darparu fel hyn.
Enw (mewn
priflythrennau)
Llofnod

Dyddiad

Ar ran (os yw’n gymwys)

Anfonwch:
At yr Arolygiaeth Gynllunio

At yr ACLl

1 COPI o’r ffurflen apêl hon gyda
dogfennau ategol atom ni yn:

1 COPI o’r ffurflen apêl hon gyda
dogfennau ategol at:

Yr Arolygiaeth Gynllunio
Adeiladau’r Goron
Parc Cathays
CAERDYDD
CF10 3NQ

 y cyfeiriad o ble yr anfonwyd yr hysbysiad o
annilysrwydd; neu
 y cyfeiriad a ddangosir ar unrhyw lythyrau a
dderbynnir gan yr ACLl.

E-bost: wales@pins.gsi.gov.uk
Llinell Gymorth: 02920 823866
Cadwch gopi ar gyfer eich cofnodion
Pan fyddwn yn derbyn eich ffurflen apêl, byddwn yn ysgrifennu i roi gwybod i chi a
yw eich apêl yn ddilys, pwy sy’n ymdrin â hi a beth fydd yn digwydd nesaf.

Hawlfraint y Goron 2016
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Cewch chi ailddefnyddio’r wybodaeth hon (heb gynnwys logos) am ddim mewn unrhyw
fformat neu gyfrwng, o dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored. Er mwyn gweld y
drwydded hon, ewch i http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/
neu ysgrifennwch at y Tîm Polisi Gwybodaeth, Yr Archifau Cenedlaethol, Kew, Llundain TW9
4DU, neu anfonwch neges e-bost:
psi@nationalarchives.gsi.gov.uk. Dylid anfon unrhyw ymholiadau ynglŷn â’r ddogfen hon/y
cyhoeddiad hwn atom yn y cyfeiriad uchod neu anfonwch neges e-bost at:
wales@pins.gsi.gov.uk
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