
 Atodiad I −  Diagram o'r Broses Apelio sy'n gysylltiedig SuDS (gweler y Rheoliadau drafft yn Atodiad E  

  

 

O fewn 7 diwrnod, mae'r Gweinidog 
(PINS) yn penderfynu ar yr weithdrefn 
a gaiff ei defnyddio ar gyfer yr apêl 
(bydd y meini prawf ar gael). 
 

(Rheoliad 7(1) a (4)) 

O fewn 3 wythnos, mae'r SAB yn anfon at:   

 unrhyw ymgyngoreion statudol gopi o'r  
hysbysiad o apêl a chopi o benderfyniad y 
Gweinidog ar y weithdrefn.  
(Rheoliad 4(4)(a)) 

 y Gweinidog a'r apelydd fanylion: 
- yr ymgyngoreion a'r ohebiaeth 

 â nhw (Rheoliad 4(4)(b)); 
- yr ohebiaeth rhwng yr SAB a'r  

ACLl a'r SAB a'r apelydd (os na chafodd  
ei chyflwyno eisoes gan yr apelydd. 
(Rheoliad 4(4)(b)) 

 

 

 
Apêl yn erbyn penderfyniad y SAB am gymeradwyaeth, amodau'r gymeradwyaeth, dyletwydd i fabwysiadu neu ddefnyddio 
bond. 

(Para. 25 o Atod. 3 i Ddeddf 2010) 

 Penderfyniad y SAB yn sefyll yn 
ystod yr apêl. 

 Pan fo'r apêl yn ymwneud ag amod 
yn y gymeradwyaeth, rhaid i'r 
adeiladu beidio â dechrau neu 
barhau nes y penderfynir ar yr apêl 
neu tan iddi gael ei thynnu'n ôl. 

 

(Rheoliad 12) 
 

Ar yr  un pryd, mae'r Datblygwr yn  cyflwyno copïau o'r 

hysbysiad o apêl a'r dogfennau cysylltiedig i'r SAB. 

  

(Rheoliad 4(3)) 

Cyn gynted ag y bo'n ymarferol 
wedyn, mae'r Gweinidog (PINS) yn 
hysbysu'r apelydd a'r SAB am y 
weithdrefn. 

 

(Rheoliad 7 (2) a (3) 

Mae'r Gweinidog (PINS) yn penderfynu ar yr apêl (a chaiff gadarnhau neu amnewid y 
penderfyniad) gan ystyried y Safonau Cenedlaethol ac unrhyw ganllawiau ar 
gymeradwyo, bond peidio â chyflawni neu mewn perthynas â dyletwydd y SAB i 
fabwysiadu, fel y bo’n berthnasol.  

 

(Rheoliadau 9 i 10) 

Cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol wedyn, mae'r Gweinidog yn hysbysu'r 
apelydd a'r SAB am y penderfyniad. 

(Rheoliad 11) 

Mae'r datblygwr yn cyflwyno hysbysiad dilys o apêl i'r Gweinidog (PINS) o fewn yr 
amser (6 mis) ynghyd â datganiad am y weithdrefn a ffefrir ar gyfer yr apêl (sylwadau 
ysgrifenedig, gwrandawiad neu ymchwiliad) a'r dogfennau perthnasol.  
 

(Rheoliadau 3, 4(1) a (2), 5, 6, a 7) 


