Twitter:@PINSgov

Mae rhagor o wybodaeth amdanom ar gael ar LLYW.CYMRU:
https://beta.llyw.cymru/yr-arolygiaeth-gynllunio

APÊL ARDOLL SEILWAITH CYMUNEDOL
Os oes arnoch angen y ddogfen hon mewn print bras, ar dâp sain, mewn Braille neu
mewn iaith arall, cysylltwch â’n Llinell Gymorth ar 0303 444 5940. I’ch helpu i lenwi’r
ffurflen hon yn gywir, cyfeiriwch at y daflen ganllawiau “Sut i lenwi eich ffurflen
apêl Ardoll Seilwaith Cymunedol”.
Rhybudd: Rhaid i’r apêl a’r dogfennau ategol hanfodol gyrraedd yr Arolygiaeth o fewn y
cyfnod apelio o 28 diwrnod neu 60 diwrnod. Os na dderbynnir eich apêl a’r
dogfennau ategol hanfodol erbyn y terfyn amser, ni fyddwn yn derbyn yr apêl.

PRINTIWCH YN GLIR MEWN PRIFLYTHRENNAU GAN
DDEFNYDDIO INC DU
A. APELYDD

Gweler Adran A y daflen ganllawiau.

Enw:
Enw cwmnni/grŵp (os yn berthnasol):

B. ASIANT (OS OES UN) AR GYFER YR APÊL

Gweler Adran B y daflen ganllawiau.

Enw:
Enw cwmnni/grŵp (os yn berthnasol):

C. MANYLION YR AWDURDOD A’R CAIS

Gweler Adran C y daflen ganllawiau.

Enw’r awdurdod casglu:
Enw’r awdurdod codi tâl (os yn wahanol):
Cyfeirnod y cais perthnasol:
Dyddiad y cais:
Dyddiad hysbysiad penderfyniad yr awdurdod cynllunio lleol (ACLl):
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Disgrifiad o’r datblygiad:

CH. CYFEIRIAD SAFLE’R APÊL

Gweler Adran CH y daflen
ganllawiau.

Cyfeiriad:

Cod post:
Noder: Mae’n bwysig eich bod yn rhoi’r cod post llawn.

D. MANYLION YMWELIAD Â’R SAFLE

Gweler Adran D y daflen ganllawiau.

Yn achos rhai apeliadau, mae’n bosibl y bydd angen i’r Arolygydd arolygu’r safle.
A oes unrhyw broblemau iechyd a diogelwch ar, neu ger y safle,
y byddai angen i’r Arolygydd eu hystyried with ymweld â’r safle?
Os Oes, rhowch ddisgrifiad isod neu ar ddalen ar wahân.
A fyddai’r Arolygydd yn gallu gweld rhannau perthnasol safle’r apêl
yn ddigonol o dir cyhoeddus?
A yw’n hanfodol i’r Arolygydd fynd i mewn i’r safle er mwyn gwirio
mesuriadau neu ffeithiau perthnasol eraill? Os felly, rhowch esboniad
isod neu ar ddalen ar wahân.

DD. RHESWM DROS APELIO

Oes

Nac oes

Bydd

Na fydd

Ydi

Nac ydi

Gweler Adran DD y daflen
ganllawiau.

Y rheswm dros wneud apêl o dan Reoliadau Ardoll Seilwaith Cymunedol 2010 yw (ticiwch fel
y bo’n berthnasol):
Rheoliad 117 – Gosodwyd gordal.
a) Ni ddigwyddodd y toriad honedig a arweiniodd at y gordal.
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R117a

b) Methodd yr awdurdod casglu â chyflwyno hysbysiad atebolrwydd
mewn cysylltiad â’r datblygiad y mae’r gordal yn berthnasol iddo.

R117b

c) Cyfrifwyd y gordal yn anghywir.

R1 17c

Rheoliad 118 – Mae’r awdurdod casglu wedi cyhoeddi
hysbysiad galw am dalu gyda dyddiad cychwyn tybiedig a bennwyd yn anghywir.

R118

Rheoliad 119 - Gosodwyd hysbysiad atal ASC.
a) Ni chyflwynodd yr awdurdod casglu hysbysiad rhybuddio cyn
gosod yr hysbysiad atal ASC.
b) Nid yw’r datblygiad y gosodwyd yr hysbysiad atal ASC arno
wedi dechrau.

E. SEILIAU DROS APELIO

R119a

R119b

Gweler Adran E y daflen ganllawiau
i’ch helpu i benderfynu beth i’w
gynnwys yn eich seiliau dros apelio.

Noder: Rhaid i chi gyflwyno eich seiliau llawn dros apelio gyda’r ffurflen apêl gan na
fydd gennych gyfle arall i wneud hynny.

Defnyddiwch ddalen ar wahân os bydd angen
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F. DOGFENNAU ATEGOL HANFODOL

Gweler Adran F y daflen ganllawiau. Os
na fyddwn yn derbyn POB UN o’ch
dogfennau apêl erbyn diwedd y cyfnod
apelio, ni fyddwn yn derbyn eich apêl.

Rhaid i chi anfon y dogfennau canlynol gyda’ch ffurflen apêl.
Apeliadau Rheoliad 117
1

Llythyr yr awdurdod casglu sy’n gosod gordal.

1

2

Hysbysiad atebolrwydd yr awdurdod casglu (os yn berthnasol).

2

Apeliadau Rheoliad 118
1

Hysbysiad galw am dalu yr awdurdod casglu.

1

Apeliadau Rheoliad 119
1

Yr hysbysiad atal ASC.

2

Hysbysiad rhybuddio’r awdurdod casglu (os yn berthnasol).

1
2

POB APÊL
Rhaid cyflwyno’r dogfennau canlynol ar gyfer POB apêl.
1

Pob gohebiaeth arall â’r awdurdod casglu/codi tâl yn ymwneud â’r tâl ASC.

2

Hysbysiad penderfyniad yr awdurdod cynllunio lleol yn rhoi caniatad cynllunio ar
gyfer y datblygiad perthnasol.

3

Cynllun safle (yn ddelfrydol ar gopi o fap Arolwg Ordnans ar raddfa heb fod yn
llai na 10,000) yn dangos lleoliad cyffredinol y datblygiad a gynigir a’i derfynau.
Dylai’r cynllun hwn ddangos dwy ffordd a enwir er mwyn cynorthwyo gyda nodi
lleoliad safle neu adeilad yr apêl. Dylai safle’r cais fod ag ymyl goch neu wedi’i
gysgodi’n goch a dylai rhoi ymyl las neu gysgodi’n las unrhyw dir cyfagos sy’n
eiddo i’r apelydd neu a reolir ganddo.

FF. APELIADAU ERAILL

1
2
2
3

Gweler Adran FF y daflen ganllawiau.

Os ydych wedi anfon atom apeliadau eraill ar gyfer y safle hwn neu safleoedd eraill cyfagos
ac nid yw’r rhain wedi’u penderfynu, rhowch eu cyfeirnodau i ni.
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MANYLION PERSONOL

NI FYDD Y RHAIN YN CAEL EU CYHOEDDI

MANYLION PERSONOL YR APELYDD
Cyfeiriad:

Cod post:
Ffôn yn ystod y dydd:
E-bost:

Cysylltwch â mi drwy
Dewis Iaith

Post

Cymraeg

E-bost
Saesneg

MANYLION PERSONOL YR ASIANT (os oes un)
Cyfeiriad:

Cod post:
Ffôn yn ystod y dydd:
E-bost :

Cysylltwch â mi drwy
Dewis Iaith

Post

Cymraeg
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E-bost
Saesneg

GWIRIO, LLOFNODI A DYDDIO

Gweler Adran G y daflen ganllawiau.

Ticiwch y blychau i gadarnhau eich bod wedi gwneud y canlynol.
1

Rydw i wedi llenwi pob adran o’r ffurflen ac mae’r manylion yn gywir hyd eithaf
fy ngwybodaeth.

1

2

Rydw i wedi amgáu’r holl ddogfennau ategol hanfodol a restrir yn adran H.

2

3

Rydw i wedi llofnodi’r ffurflen a rhoi’r dyddiad arni (bydd ffurflenni heb eu
llofnodi’n cael eu dychwelyd i chi).

3

Llofnod:
Dyddiad:
Enw (mewn priflythrennau):
Ar ran (os yw’n berthnasol):

Mae’r data personol a roddir gennych ar y ffurflen hon yn cael ei gasglu a’i brosesu yn unol â
thelerau ein cofrestriad o dan Ddeddf Diogelu Data 1998. Mae rhagor o wybodaeth am ein polisi
Diogelu Data ar gael yn y daflen ganllawiau.

ANFONWCH Y FFURFLEN

1 COPI atom ni yn:
Yr Arolygiaeth Gynllunio
Adeiladau’r Goron
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

Cofiwch, chi sy’n gyfrifol am sicrhau ein bod ni’n DERBYN eich
ffurflen apêl a’r HOLL ddogfennau ategol o fewn y terfyn amser
28 diwrnod neu 60 diwrnod. Gweler adran K y daflen
ganllawiau.

Gallech ddymuno cadw copi o’r ffurflen apêl
wedi’i llenwi ar gyfer eich cofnodion

Neu
cymru@pins.gsi.gov.uk
Llinell gymorth: 0303 444
5940

Pan fyddwn yn derbyn eich ffurflen apêl, byddwn yn ysgrifennu atoch i roi
gwybod i chi a yw’ch apêl yn ddilys, pwy sy’n ymdrin â hi a beth fydd yn
digwydd nesaf.

© Hawlfraint y Goron 2018
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Cewch ailddefnyddio’r wybodaeth hon (heb gynnwys logos) yn rhad ac am ddim mewn
unrhyw fformat neu gyfrwng, o dan delerau’r Drwydded Llywodraeth Agored. I weld y
drwydded hon, ewch i http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-governmentlicence/ neu ysgrifennwch at y Tîm Polisi Gwybodaeth, yr Archifau Cenedlaethol, Kew,
Llundain TW9 4DU, neu anfonwch neges e-bost at:
psi@nationalarchives.gsi.gov.uk. Dylai unrhyw ymholiadau ynglŷn â’r ddogfen hon/y
cyhoeddiad hwn gael eu hanfon atom yn y cyfeiriad uchod neu drwy neges e-bost:
wales@pins.gsi.gov.uk
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