
 

 
  

DEDDF BYWYD GWYLLT A CHEFN GWLAD 1981 (Fel y’i Diwygiwyd) 
DEDDF CEFN GWLAD A HAWLIAU TRAMWY 2000 
 
SAFLEOEDD O DDIDDORDEB GWYDDONOL ARBENNIG  

Apêl i Weinidogion Cymru o ran Hysbysiad i dynnu caniatâd yn ôl neu ei addasu 
 
Enw llawn yr apelydd (mewn priflythrennau) …………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………….…………………... 
 
Cyfeiriad llawn (mewn priflythrennau) ………………………………………………………………….... 
 
………………………………………………………………………………………………………………..………………….. 
 
………………………………....... Rhif ffôn yn ystod y dydd. ……….………………..................... 
 
Cod post: ………………………………………….… Cyfeirnod: ……………….……………………………….. 

 
Enw’r asiant (os o gwbl) ………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………..………………... 
 
Cyfeiriad yr asiant ……………………………………………………………………..………………………….... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………..…………... 
 
…………………………………….…. Rhif ffôn yn ystod y dydd ……………………….................... 
 
Cod post:……………………………….…………...…. Cyfeirnod: ……………..…………………………….. 

 
MANYLION YR HYSBYSIAD: 
 
 
Disgrifiad o’r tir a’i leoliad ………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………... 
 
 
Manylion yr Hysbysiad 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Dyddiad a chyfeirnod yr Hysbysiad..................................................................................... 



 
  

 
YR WYF I, SYDD WEDI LLOFNODI ISOD, WEDI FY NHRAMGWYDDO GAN 
(TICIWCH) 

 

 a) addasu caniatâd         □ 
 

  b) tynnu caniatâd yn ôl           □ 
 
AC YN APELIO I GYNULLIAD CENEDLAETHOL CYMRU 
 
Cwblhewch rannau I a II.  (*Dileer fel y bo’n briodol) 
 
RHAN I 
 
* Ardystiaf fy mod yn ‘Berchennog’ rhan o’r tir a gynhwysir yn y safle o ddiddordeb 
gwyddonol arbennig; 
 
Neu, 
 
* Ardystiaf fy mod yn ‘Ddeiliad’ rhan o’r tir a gynhwysir yn y safle o ddiddordeb 
gwyddonol arbennig. 
 
RHAN II(** Nodiadau) 
 
Ardystiaf i mi gymryd yr holl gamau rhesymol i hysbysu unrhyw ‘Berchennog’ neu 
‘Ddeiliad’ arall o’r tir a gynhwysir yn y safle o ddiddordeb gwyddonol arbennig fy 
mod wedi cyflwyno apêl a rhoi manylion am yr apêl iddynt. 
 
Llofnodwyd  ............................................. (ar ran) ....................................... 
Enw (mewn priflythrennau).................................. Dyddiad .............................. 
 
(**Nodiadau:  Dylech roi enwau'r bobl hynny yr ydych wedi cyflwyno hysbysiad iddynt, y cyfeiriad y cyflwynwyd 
yr hysbysiad iddo a’r dyddiad y cyflwynwyd yr hysbysiad. Lle rydych wedi methu â hysbysu unrhyw ‘Berchennog’ 
neu ‘Ddeiliad’ arall dylech roi manylion am y camau a gymerwyd gennych i roi hysbysiad (e.e. hysbysiad yn y 
wasg leol). Dylai manylion am yr apêl gynnwys cyfeiriad neu leoliad y mae’r caniatâd yn gysylltiedig ag ef; enw’r 
apelydd; disgrifiad o’r tynnu yn ôl / addasiad arfaethedig; a hysbysiad y dylid anfon unrhyw gynrychioliadau i’r 
Arolygiaeth Gynllunio yn Adeilad y Goron, Parc Cathays, Caerdydd, CF1 3NQ) 

 
 
AMGAEAF  
 

 gopi o’r Hysbysiad a gyflwynwyd o dan adran 28(1)(b), yn cynnwys unrhyw 
fapiau/cynlluniau 

 copi o’r hysbysiad sy’n cynnig cynnal gweithrediad a gyflwynwyd o dan adran 28E(a), yn 
cynnwys mapiau/cynlluniau 

 copi o unrhyw ohebiaeth berthnasol â’r Cyngor 

 datganiad sy’n rhoi’r rhesymau dros apelio 

 copi o’r caniatâd 

 



GWEITHDREFN  (TICIWCH) 
 
3. A gytunwch â’r weithdrefn ysgrifenedig? (h.y. cyfnewid datganiadau ysgrifenedig gyda’r 

Awdurdod Cynllunio Lleol ac ymweliad gan arolygydd)                                    □ 
 

4. A ddymunwch ymddangos gerbron arolygydd a chael gwrandawiad?       □ 
Os felly, rhowch resymau:…………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………..…………… 

 
Llofnod(ion)……………………………………………………………………………...………. 

Enw(au) (priflythrennau)……………………………………………………………...…………. 

Ar ran: ………………………………………………………………………………………….... 

Dyddiad: …………………………………………………………………………..……………... 
 

Cwblhewch a dychwelwch y ffurflen gyda 
dogfennaeth ategol i: 
 
Yr Arolygiaeth Gynllunio 
Adeilad y Goron 
Parc Cathays 
CAERDYDD 
CF10 3NQ 
 
Ffacs: 029 2082-5150 

 
 

 

Anfonwch gopi i CCGC a chofiwch 
gadw copi ar gyfer eich cofnodion. 

 

 
 
 


