Ffurflen Gais LD04

Gweler Llyfryn Canllawiau ALT-03

Deddf Draenio Tir 1991
Cais i Amrywio Gorchymyn a wnaed 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
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Adran 1 – Gwybodaeth amdanoch Chi
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 y Cais a Wnaed
Rhif y Tribiwnlys

Tribiwnlys Tir Amaethyddol

Enw’r Ymgeisydd

Cyfeiriad y Daliad

Adran 3 – Rhesymau am y Cais
Rwy’n gwneud cais i’r Tribiwnlys amrywio ei Orchymyn dyddiedig ____________
Yr amrywiad yr wyf yn gwneud cais amdano yw:

My reasons for making this application are:

Mae’r ffeithiau a’r materion rwyf yn dibynnu arnynt yn y Cais hwn fel a ganlyn:
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Rwy’n cytuno y caiff y Tribiwnlys ystyried fy Nghais ar bapur a heb Wrandawiad Llafar
Rwyf am i Wrandawiad llafar gael ei drefnu

Adran 4 – 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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