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A. APELYDD
Enw
Enw’r sefydliad (os yn gymwys)

B. ASIANT (os oes un) AR GYFER YR APÊL
Enw
Enw’r sefydliad (os yn gymwys)
x

Eich cyfeirnod

C. MANYLION Y RHEOLEIDDIWR – CYFOETH NATURIOL CYMRU
/ AWDURDOD LLEOL
Enw
Cyfeirnod y cyswllt
Dyddiad y cais
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Ch. CYFEIRIAD SAFLE’R APÊL
Cyfeiriad

Cod post
1. A allai’r Arolygydd weld digon o rannau perthnasol safle’r apêl er mwyn barnu’r cynnig o dir
Na allai
cyhoeddus?
Gallai
2. Os gallai, a oes unrhyw faterion iechyd a diogelwch i’w hystyried pe bai’r Arolygydd yn ymweld
Nac oes
â’r safle ar ei ben / ei phen ei hun. Os oes, disgrifiwch y rhain isod.
Oes

3. Os nad oes, caiff ymweliad yng nghwmni rhywun ei drefnu a byddwn yn rhoi gwybod i chi a’r
rheoleiddiwr pan fydd yr Arolygydd yn ymweld â’r safle.

D. RHESYMAU DROS YR APÊL
Mae’r apêl hon yn erbyn:



Ticiwch UN blwch yn unig

1. Gwrthod rhoi caniatâd amgylcheddol.

1

2. Gwrthod amrywio amodau caniatâd amgylcheddol cyfredol.

2

3. Amodau a atodwyd at ganiatâd amgylcheddol yn dilyn cais am ganiatâd neu amrywiad.

3

4. Amodau a orfodwyd ar ganiatâd amgylcheddol o ganlyniad i amrywiad a gychwynnwyd gan
reoleiddiwr.

4

5. Amodau a orfodwyd i ystyried trosglwyddo’n rhannol, gwrthod yn rhannol neu ildio’n rhannol
y caniatâd amgylcheddol.

5

6. Hysbysiad gorfodi, hysbysiad gwrthod, hysbysiad gohirio, hysbysiad gwahardd, hysbysiad
cau cyfleuster tirlenwi neu hysbysiad cau cyfleuster gwastraff cloddio.

6

7. ‘Dilead tybiedig’ cais sydd eisoes wedi ei wneud.

7

8. Gwrthod cymeradwyaeth i gychwyn achos cau neu gyhoeddi hysbysiad cau.

8

9. Gwrthod gan reoleiddiwr i roi gwybod am benderfyniad ar gais am ganiatâd amgylcheddol,
amrywiad, trosglwyddo neu ildio o fewn cyfnod amser statudol (‘gwrthod tybiedig’).

9
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Dd. SEILIAU’R APÊL
Rhowch seiliau eich apêl isod neu ticiwch y blwch os byddai’n well gennych eu
hanfon fel dogfen ar wahân

X

Parhewch ar ddalen ar wahân os oes angen

3

E. DEWIS GWEITHDREFN
Sylwch fod rhaid i ni ystyried dewis Cyfoeth Naturiol Cymru
/ yr Awdurdod Lleol hefyd pan benderfynwn ar weithdrefn yr apêl.



Ticiwch UN blwch yn unig

1. Sylwadau ysgrifenedig

W

Mae’r weithdrefn hon yn cynnwys cyfnewid datganiadau ysgrifenedig y partïon, ac
ymweliad safle gan yr Arolygydd sy’n gyfrifol am benderfynu ar yr apêl.
Cewch chi a chynrychiolydd Asiantaeth yr Amgylchedd / yr Awdurdod Lleol gyfle i
ymweld â’r safle gyda’r Arolygydd.

2. Gwrandawiad

H

Trafodaeth yw gwrandawiad, sy’n cael ei gynnal dan gyfarwyddyd yr Arolygydd. Mae’n
caniatáu i bartïon gyfnewid eu barn mewn amgylchedd llai ffurfiol nag ymchwiliad
cyhoeddus. Mae gwrandawiadau yn agored i’r cyhoedd ac mae’n bosibl i drydydd parti
gael ei glywed yn ôl doethineb yr Arolygydd. Cynhelir gwrandawiadau yn gyffredinol yn
ysbryd Rheolau Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Gwrandawiadau) (Cymru) 2003,
SI 2003 Rhif 1271. Nid yw gwrandawiadau yn addas fel arfer ar gyfer apeliadau sy’n:



gymhleth neu’n ddadleuol ac sydd wedi creu llawer o ddiddordeb yn lleol; neu
sy’n gofyn am groesholi tystion.

Er y gallai fod yn well gennych gael gwrandawiad, sylwch y bydd yr Arolygiaeth yn
ystyried a fyddai’n well delio â’ch apêl mewn ymchwiliad mwy ffurfiol neu ar sail
sylwadau ysgrifenedig.

3. Ymchwiliad

I

Dyma’r weithdrefn fwyaf ffurfiol. Er nad yw’n cael ei gynnal mewn llys cyfraith, bydd yr
achos yn weddol debyg yn aml gan y bydd gan bartïon yr apêl gynrychiolaeth gyfreithiol
fel arfer a chaiff tystion arbenigol eu galw i roi tystiolaeth; mae ymchwiliadau yn agored
i’r cyhoedd ac mae’n bosibl i drydydd parti gael ei glywed yn ôl doethineb yr Arolygydd.
Yn gyffredinol, ymchwiliad yw’r ffordd orau o ddelio ag achos:




sy’n cynnwys materion cyfreithiol cymhleth;
sydd wedi denu llawer o ddiddordeb yn lleol; neu
sy’n cynnwys yr angen i gwestiynu tystiolaeth trwy groesholi ffurfiol.

Caiff ymchwiliad ei gynnal os ydych chi, neu’r rheoleiddiwr, yn penderfynu na
ddymunwch ddefnyddio’r weithdrefn sylwadau ysgrifenedig ac y penderfynwn nad yw
gwrandawiad yn addas. Ar adegau, hyd yn oed os bydd y ddau barti wedi dewis y
weithdrefn sylwadau neu wrandawiad anffurfiol, mae’n bosibl y byddwn yn penderfynu
cynnal ymchwiliad. Os gwnawn hynny, byddwn yn esbonio pam.
Os hoffech i ni gynnal ymchwiliad, rhowch eich rhesymau isod:

4

F. DOGFENNAU ATEGOL HANFODOL
RHAID i’r dogfennau a restrir yn 1 – 5 isod gael eu hanfon gyda’ch ffurflen apêl. Os na
dderbyniwn eich holl ddogfennau apêl o fewn y cyfnod amser statudol, mae’n bosibl na
fyddwn yn gallu derbyn eich apêl.
Ticiwch y blychau i ddangos y dogfennau rydych yn eu hamgáu:



1. Copi o’r cais perthnasol.

1

2. Copi o unrhyw ganiatâd amgylcheddol perthnasol.

2

3. Copi o’r penderfyniad neu’r hysbysiad (testun yr apêl).

3

4. Copïau o unrhyw ohebiaeth berthnasol rhyngoch chi a’r rheoleiddiwr.

4

5. Rhestr (yn datgan rhifau lluniadau) a chopïau o’r holl gynlluniau, lluniadau a dogfennau a
anfonwyd at y rheoleiddiwr fel rhan o’r cais. Dylai’r cynlluniau a’r lluniadau ddangos yr holl
ffiniau a marciau lliw a roddwyd ar y rhai a anfonwyd at y rheoleiddiwr.

5

Rhaid anfon copïau o’r canlynol hefyd, os yw hynny’n briodol:
6. Cynlluniau, lluniadau neu ddogfennau ychwanegol sy’n ymwneud â’r cais ond nad yw’r
rheoleiddiwr wedi eu gweld. Rhowch rif iddynt a rhestrwch y rhifau hynny isod:

5
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Manylion Personol
Ni fydd manylion personol ar y dudalen hon ar gael i’r cyhoedd

1. MANYLION PERSONOL YR APELYDD
Cyfeiriad

Cod post
Rhif ffôn yn
y dydd

Ffacs

E-bost
Cysylltwch â mi trwy’r

e-bost

post

2. MANYLION PERSONOL YR ASIANT (os oes un)
X

Cyfeiriad

Cod post
Rhif ffôn yn
y dydd

Ffacs

E-bost
Cysylltwch â mi trwy’r

e-bost

post

Mae casglu a phrosesu’r data personol a gyflenwch ar gyfer y ffurflen hon yn unol â thelerau ein
cofrestriad o dan Ddeddf Diogelu Data 1998. Gellir dod o hyd i wybodaeth bellach am ein polisi
diogelu data ar ein gwefan o dan “Datganiad Preifatrwydd”.
Trowch drosodd
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LLOFNODWCH ISOD

1. Cadarnhaf fod adrannau A i F wedi cael eu llenwi’n llawn a’u bod yn gywir
2.

Cadarnhaf fy mod wedi atodi’r dogfennau canlynol:
a)
Cais perthnasol
b)
Caniatâd amgylcheddol perthnasol
c)
Penderfyniad neu hysbysiad y
rheoleiddiwr
d)
Seiliau’r apêl*
*os na roddwyd y rhain yn adran Dd y ffurflen hon

3. Rwyf wedi llenwi’r manylion personol ar ddiwedd y ffurflen hon
4. Rwyf wedi anfon copi o’r ffurflen hon (gan gynnwys dogfennau ategol hanfodol a
seiliau’r apêl) at y rheoleiddiwr heddiw
Llofnod:
Enw

Dyddiad

(mewn llythrennau

bras)

D D M M B

B

Ar ran (os yw’n gymwys)
x

ANFONWCH
1 COPI atom ni
Yr Arolygiaeth Gynllunio
Adeiladau’r Goron
Parc Cathays
CAERDYDD
CF10 3NQ
E-bost: wales@pins.gsi.gov.uk

1 COPI at y Rheoleiddiwr

1 COPI i chi ei gadw

Anfonwch gopi o’r ffurflen apêl i’r
cyfeiriad yr anfonwyd yr hysbysiad
penderfyniad oddi wrtho (neu’r
cyfeiriad a welir ar unrhyw lythyrau
a dderbyniwch oddi wrth y
Rheoleiddiwr). Nid oes rhaid anfon
y dogfennau ategol unwaith eto,
ond anfonwch unrhyw ddogfennau
ategol nas anfonwyd yn flaenorol fel
rhan o’r cais.

PAN DDERBYNIWN EICH APÊL
Pan dderbyniwn eich ffurflen apêl, byddwn yn:
1. Dweud wrthych os yw’n ddilys a phwy sy’n delio â hi.
2. Os yw popeth yn drefnus, byddwn yn rhoi dyddiad dechrau ac amserlen ar gyfer yr apêl.
3. Hysbysu’r rheoleiddiwr o ddyddiad dechrau’r apêl (os yw’n gymwys).
Os cyflwynwch wybodaeth neu gynrychiolaethau yn hwyr, mae’n bosibl na allwn eu hystyried,
na fydd yr Arolygydd yn eu gweld a’u bod yn cael eu dychwelyd atoch.
Ar ddiwedd y broses apelio, byddwch yn cael penderfyniad yr Arolygydd yn ysgrifenedig, a fydd yn
cynnwys manylion rhesymau’r Arolygydd.
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