Os byddai'n well gennych wneud y cais hwn ar-lein, gallwch wneud hynny ar wefan
Llywodraeth Cymru: www.llyw.cymru/ceisiadaucynllunio

Cais i wneud gwaith ar goed: gwaith ar goed sydd dan orchymyn cadwcoed
a/neu hysbysiad am waith arfaethedig ar goed mewn ardaloedd cadwraeth.
Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990
Hysbysiad Preifatrwydd
Darperir ffurflen hon gan Planning Portal ac mae'n seiliedig ar ofynion Llywodraeth Cymru at ddiben fhoi gwybodaeth i'r Awdurdod
Cynllunio Lleol yn unig yn unol â'r ddeddfwriaeth a nodir ar y ffurflen hon ac eitemau perthnasol eraill o ddeddfwriaeth sylfaenol ac
is-ddeddfwriaeth.
Nodwch, unwaith y byddwch wedi lawrlwytho'r ffurflen hon, na fydd Planning Portal na Llywodraeth Cymru yn gallu gweld y ffurflen na'r
data arni. Gwneir unrhyw ddefnydd dilynol o'r ffurflen hon yn ôl eich disgresiwn chi yn unig, gan gynnwys dewis ei chwblhau a'i chyflwyno
i'r Awdurdod Cynllunio Lleol yn unol â'r adran datganiad.
Pan ddaw'r ffurflen hon ac unrhyw wybodaeth ategol i law, cyfrifoldeb yr Awdurdod Cynllunio Lleol fydd eich hysbysu o'i rwymedigaethau
o ran prosesu eich cais. Ewch i'w wefan am wybodaeth bellach am unrhyw ofynion cyfreithiol, rheoliadol a masnachol yn ymwneud â
diogelwch gwybodaeth a diogelu data'r wybodaeth rydych wedi'i rhol.

Manylion yr Awdurdod Cynllunio Lleol:

Cyhoeddi ar wefannau Awdurdodau Cynllunio Lleol
Gall gwybodaeth a roddir ar y ffurflen hon ac mewn dogfennau ategol gael ei chyhoeddi ar gofrestre gynllunio a gwefan yr
awdurdod.
Gwnewch yn siŵr bod y wybodaeth rydych yn ei rhoi yn gywir ac nad yw'n cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol na sensitif. Os hoffech
gael eglurhad pellach, cysylltwch â'r Awdurdod Cynllunio Lleol yn uniongyrchol.
Os byddwch yn argraffu'r ffurflen, dylech ei chwblhau mewn priflythrennau ac inc du.
Mae'n bwysig eich bod yn darllen y nodiadau canllaw a'r testun cymorth ategol oherwydd, os caiff y ffurflen ei chwblhau'n anghywir, bydd
oedi wrth brosesu eich cais.

1. Manylion yr ymgeisydd

2. Manylion yr asiant

Teitl:

Teitl:

Enw cyntaf:

Cyfenw:

Cyfenw:

Enw’r cwmni
(dewisol):

Enw’r cwmni
(dewisol):

Uned:

Rhif y ty:

Ôlddodiad:

Uned:

Enw’r ty:

Enw’r ty:

Cyfeiriad 1:

Cyfeiriad 1:

Cyfeiriad 2:

Cyfeiriad 2:

Cyfeiriad 3:

Cyfeiriad 3:

Tref:

Tref:

Sir:

Sir:

Gwlad:

Gwlad:

Côd post:

Côd post:

Enw cyntaf:

Ôlddodiad:

Rhif y ty:
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3. Lleoliad y goeden (coed)

4. Perchennog coeden (coed)

Rhowch gyfeiriad y safle lle saif y goeden (coed) (y cyfeiriad llawn
os yn bosibl):

Ie
Na
Ai’r ymgeisydd yw perchennog y goed(en) ?
Os mai ‘Na’ oedd eich ateb, rhowch gyfeiriad y perchennog (os
ydych yn ei wybod ac os yw’n wahanol i gyfeiriad lleoliad y goeden):

Uned:

Rhif y ty:

Ôl-ddodiad:

Enw’r ty:
Cyfeiriad 1:
Cyfeiriad 2:
Tref/Dinas:
Sir:
Côd post:
Os nad oes gan y safle gyfeiriad post, disgrifiwch ei leoliad mor
glir ag sy’n bosibl (er enghraifft, ‘Y tir y tu ôl i rif 12 - 18 Stryd Fawr’)
neu darparwch gyfeirnod grid:
Dwyreiniad
Gogleddiad
Disgrifiad:

Teitl:

Enw cyntaf:

Cyfenw:
Enw’r cwmni
(dewisol):
Uned

Rhif y ty:

Ôl-ddodiad:

Enw’r ty:
Cyfeiriad 1:
Cyfeiriad 2:
Tref/Dinas::
Sir:
Gwlad:
Côd post:
Rhif ffôn
Côd gwlad:

Côd cenedlaethol:

Côd gwlad:

Rhif ffôn symudol (dewisol):

Estyniad:

Ebost (dewisol):

5. Gorchymyn Cadw Coed
A ydych yn gwneud cais am ganiatâd i wneud gwaith ar goeden (coed) sy’n destun Gorchymyn Cadw Coed?
Ydw

Nac ydw

A ydych am wneud gwaith ar goeden (coed) mewn Ardal Gadwraeth?

Ydw

Nac ydw

A ydych yn gwybod beth yw teitl y Gorchymyn Cadw Coed?

Ydw

Nac ydw

Os mai ‘Ydw’ oedd eich ateb, nodwch deitl y Gorchymyn Cadw Coed:

6. Nodi’r goeden (coed) a disgrifio’r gwaith
Nodwch y goeden (coed), a rhowch fanylion llawn a chlir ynghylch y gwaith yr ydych am ei gyflawni. Nodwch rywogaeth y goeden
(coed), a chofiwch gynnwys cynllun bras sy’n dangos lleoliad y goeden (lleoliadau’r coed) mewn perthynas ag unrhyw adeiladau, ffyrdd a
enwir a therfynau. Os ydynt yn goed a warchodir gan Orchymyn Cadw Coed, dylid eu rhifo fel y dangosir yn atodlen gyntaf y Gorchymyn
os yw hynny’n bosibl (er enghraifft, C3 derwen; dwy ffawydden ac un fedwen yn G2; saith onnen yn A1; sycamorwydden yn W1).
Y coed a’r gwaith arfaethedig:

Cyn mynd ati i ateb y cwestiynau canlynol, efallai y byddai’n ddefnyddiol i chi ymgynghori â meddyg coed er mwyn egluro’r hyn y
mae angen ei wneud.
Nodwch y cyfeirnod yr ydych wedi’i roi i’r cynllun (fel y disgrifir uchod):
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7. Coed – y rhesymau dros wneud gwaith arnynt
Nid oes angen i chi lenwi’r adran hon oni bai eich bod yn gwneud cais am ganiatâd i wneud gwaith ar goed a warchodir gan
Orchymyn Cadw Coed.
Nodwch y rhesymau dros wneud y gwaith arfaethedig ar y goeden (coed):

Nodwch a yw’r rhesymau dros wneud y gwaith arfaethedig yn cynnwys unrhyw un o’r canlynol. Os felly, bydd yn rhaid i chi anfon
y dogfennau a nodir gyda’ch cais.
Iechyd neu ddiogelwch y goeden (coed) – e.e. mae clefyd ar y goeden, rydych yn poeni y bydd yn
torri neu’n cwympo?

Ydy

Nac ydy

Ydy

Nac ydy

Os mai ‘Ydy’ oedd eich ateb, bydd angen i chi ddarparu adroddiad gan weithiwr proffesiynol sy’n
arbenigo ar goed (tyfwr coed).
Difrod honedig a achosir gan dir yn ymsuddo?

Os mai ‘Ydy’ oedd eich ateb, bydd angen y wybodaeth ganlynol: adroddiad llawn gan beiriannydd neu syrfëwr ynghyd ag
adroddiad gan weithiwr proffesiynol sy’n arbenigo ar goed. Dylai’r adroddiad gynnwys y dyddiad y digwyddodd y difrod i’r eiddo a
disgrifiad o’r difrod; y math o isbridd a geir a’r posibilrwydd y gallai grebachu; lleoliad unrhyw wreiddiau a welwyd a gwybodaeth
ynghylch gwreiddiau pa blanhigion ydynt; hanes unrhyw symudiadau yn y tir a’r adeilad trwy gyfrwng arolwg anffurfio, a/neu
fanylion gwaith monitro lefelau neu graciau dros gyfnod addas; gwybodaeth am lystyfiant arall yn y cyffiniau a dulliau o reoli’r
llystyfiant hwnnw ers darganfod y difrod.

8. Gwybodaeth ychwanegol
A ydych yn darparu gwybodaeth ychwanegol i ategu eich cais?

Ydw

Nac ydw

Os mai ‘Ydw’ oedd eich ateb, darparwch gyfeirnodau’r cynlluniau, y dogfennau a’r adroddiadau gan weithwyr proffesiynol ac ati sy’n
ategu eich cais:
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9. Cais i wneud gwaith ar goed – rhestr wirio
Defnyddiwch y rhestr wirio hon er mwyn gwneud yn siwr bod y ffurflen wedi’i chwblhau’n gywir a bod yr holl wybodaeth berthnasol yn
cael ei chyflwyno.
Ar gyfer gwaith ar goed a warchodir gan Orchymyn Cadw Coed, gallai methudarparu gwybodaeth ddigon cywir a manwl olygu bod eich
cais yn cael ei wrthod, neu gallai arwain at oedi wrth ymdrin ag ef. Yn Yn anad dim, RHAID i chi ddarparu’r canlynol:
y copi gwreiddiol a 3 chopi arall o ffurflen gais sydd wedi’i llenwi a’i dyddio:
y copi gwreiddiol a 3 chopi arall o gynllun bras sy’n dangos lleoliad pob coeden
y copi gwreiddiol a 3 chopi arall o fanyleb lawn a chlir sy’n nodi’r gwaith y bwriedir ei gyflawn
y copi gwreiddiol a 3 chopi arall o ddatganiad o’r rhesymau dros y gwaith arfaethedig
Tystiolaeth i ategu’r datganiad o resymau. Yn anad dim, dylech ddarparu’r canlynol:
y copi gwreiddiol a 3 chopi arall o adroddiad gan weithiwr proffesiynol sy’n arbenigo ar goed (e.e. tyfwr coed neu ymgynghorydd
garddwriaethol)os yw eich rhesymau’n ymwneud ag iechyd a/neu ddiogelwch y goeden (coed).
y copi gwreiddiol a 3 chopi arall o adroddiad gan beiriannydd neu syrfëwr, ynghyd ag adroddiad gan weithiwr proffesiynol sy’n
arbenigo ar goed (tyfwr coed), os ydych yn honni bod difrod yn cael ei achosi gan dir sy’n ymsuddo.
Ar gyfer gwaith ar goed mewn ardaloedd cadwraeth, mae’n bwysig darparu gwybodaeth gywir a manwl am eich cais.
Efallai y byddwch am ddarparu’r canlynol felly:
y copi gwreiddiol a 3 chopi arall o ffurflen sydd wedi’i llenwi a’i dyddio, â’r holl gwestiynau wedi’u hateb
y copi gwreiddiol a 3 chopi arall o gynllun bras sy’n dangos union leoliad pob coeden
y copi gwreiddiol a 3 chopi arall o fanyleb lawn a chlir sy’n nodi’r gwaith y bwriedir ei gyflawni.
Yn achos coed a warchodir gan orchymyn cadw a choed sydd mewn ardal gadwraeth, dylech nodi pa wybodaeth ychwanegol yr ydych
yn ei chyflwyno o blith y canlynol (bydd angen darparu’r copi gwreiddiol a 3 chopi arall o bob un ohonynt):
- ffotograffau
- adroddiad gan weithiwr proffesiynol sy’n arbenigo ar goed (tyfwr coed) neu weithiwr proffesiynol arall
- manylion unrhyw gymorth neu gyngor a gafwyd gan swyddog Awdurdod Cynllunio Lleol cyn cyflwyno’r ffurflen hon.

110. Coed – datganiad
Rwyf i/rydym ni drwy hyn yn gwneud cais am ganiatâd cynllunio fel sy’n cael ei ddisgrifio ar y ffurflen hon a’r cynlluniau/darluniau a’r
wybodaeth ychwanegol ategol. Rwy’n cadarnhau, hyd eithaf fy ngwybodaeth, bod unrhyw ffeithiau a nodir yn wir ac yn gywir a bod
unrhyw farn a roddir yn farn ddiffuant y person sy’n ei roi.
Llofnodwyd gan yr Ymgeisydd:

Neu llofnodwyd gan yr Asiant:

Dyddiad (DD/MM/BBBB):
(ni all y dyddiad hwn fod cyn
dyddiad cyflwyno’r cais)

11. Manylion cyswllt yr Ymgeisydd

12. Manylion cyswllt yr Asiant

Rhifau ffôn:

Rhifau ffôn:

Côd gwlad:

Rhif cenedlaethol:

Côd gwlad:

Rhif ffôn symudol (dewisol):

Ebost (dewisol)

Estyniad:

Estyniad:

Côd gwlad:

Rhif cenedlaethol:

Côd gwlad:

Rhif ffôn symudol (dewisol):

Ebost (dewisol)
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