Ffurflen Gais LD01

Gweler Llyfryn Canllawiau ALT-03

Adran 28 a 30 o Ddeddf Draenio Tir 1991
Cais o dan Ddeddf Draenio Tir 1991
Mae'r ffurflen gais hon hefyd ar gael yn Saesneg. Cysylltwch â'r Tribiwnlys
am fersiwn Saesneg o'r ffurflen hon.

V-2017

Adran 1 - Gwybodaeth am yr Ymgeisydd
Enw Llawn

Cyfeiriad (gan gynnwys Cod Post)

Rhif Ffôn
Cyfeiriad E-bost

Dewis iaith
Mae’r Tribiwnlys Tir Amaethyddol yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg neu yn
Saesneg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. Mae’r Tribiwnlys hefyd yn croesawu galwadau ffôn yn
Gymraeg neu yn Saesneg.
Gallwch chi gyflwyno ffurflenni, dogfennau a chyflwyno sylwadau ysgrifenedig i’r Tribiwnlys yn
Gymraeg neu’n Saesneg.
Rhowch wybod i'r Tribiwnlys o'ch dewis iaith drwy ateb y cwestiynau canlynol:
Nodwch eich dewis iaith:
Gohebiaeth ysgrifenedig?

Cymraeg / Saesneg

(dileer fel y bo'n briodol)

Cyfathrebu ar lafar?

Cymraeg / Saesneg

(dileer fel y bo'n briodol)

A ydych yn dymuno siarad
Cymraeg mewn unrhyw achosion
cyfreithiol a allai ddeillio o'r cais
hwn h.y. gwrandawiad Tribiwnlys
neu adolygiad cyn treial?

Ydwyf / Nac ydwyf

(dileer fel y bo'n briodol)
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Adran 2 – Gwybodaeth am yr Ymatebydd
Enw Llawn

Cyfeiriad (gan gynnwys Cod Post)

Rhif Ffôn
Cyfeiriad E-bost

Adran 3 – Partïon â Budd
A oes unrhyw un a allai fod â budd yng nghanlyniad y cais hwn?
Oes

Nac oes

Os Oes, rhowch y manylion isod.
Enw Llawn

Cyfeiriad (gan gynnwys Cod Post)

Rhif Ffôn
Y rhesymau pam mae gan y person a
enwir uchod fudd
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Adran 4 – Manylion y Cynrychiolydd
A fydd unrhyw un yn gweithredu ar eich rhan?
Bydd

Na fydd

Os Bydd, rhowch y manylion isod.
Enw Llawn

Cyfeiriad (gan gynnwys Cod Post)

Rhif Ffôn
Cyfeiriad E-bost
Proffesiwn
Dylai’r Tribiwnlys anfon rhybuddion a gohebiaeth sy’n ymwneud â’r Cais at y
cynrychiolydd uchod yn hytrach nag ataf i.
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Adran 5 – Rhesymau am y Cais
Fi yw perchennog neu feddiannydd y tir canlynol (darparwch gynllun a disgrifiad o’r tir yr
effeithir arno, gan gynnwys Rhifau Caeau’r Arolwg Ordnans). Dylai’r cynllun fod ar raddfa
1/1000 neu fwy.

Mae’r tir uchod yn cael ei ddifrodi
Mae gwella draeniad y tir uchod yn cael ei atal
Gan amodau’r manylion ffos a nodir isod. (Darparwch gynllun graddfa 1/100 neu fwy yn dangos
lleoliad y ffos mewn perthynas â’r tir cyfagos. Dylid nodi rhifau Arolwg Ordnans a nifer yr erwau
ac unrhyw wybodaeth berthnasol arall a ddarperir).

Dyma’r gwaith sydd angen ei wneud:
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Rwy’n gwneud cais am Orchymyn o dan Adran 28 o Ddeddf Draenio Tir 1991 sy’n ei
gwneud yn ofynnol i’r Ymatebydd gyflawni’r gwaith gofynnol.
Er mwyn draenio’r tir dan sylw, bydd angen
gwneud y gwaith mewn cysylltiad â’r ffos a grybwyllir uchod;
a/neu amnewid neu adeiladu’r ffos a grybwyllir uchod;
a/neu newid neu gael gwared ar y gwaith draenio mewn perthynas â’r ffos a grybwyllir
uchod:

Cais o dan Adran 30
Os yw’r Tribiwnlys yn penderfynu peidio â gwneud Gorchymyn o dan Adran 28, rwy’n
gwneud cais o dan Adran 30 o’r cyfryw Ddeddf am Orchymyn yn fy awdurdodi i wneud y
gwaith gofynnol.
Rwy’n gofyn i’r cyfryw Orchymyn fy awdurdodi [neu’r person y mae gofyn iddo wneud y
gwaith dan sylw] i gael mynediad i’r tir i’r graddau sy’n angenrheidiol i wneud y gwaith
dan sylw.

Adran 6 – Datganiad o’r Gwir
Credaf (mae’r Ymgeisydd yn credu) fod y ffeithiau a nodir yn y ddogfen hon yn wir.
Rwyf wedi fy awdurdodi’n briodol gan yr Ymgeisydd i lofnodi’r datganiad hwn.

Enw Llawn

Enw Cyfreithiwr/Cwmni Asiantau’r
Ymgeisydd os yn gymwys

Dyddiad
Llofnod
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