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ATODIAD 12 

Apeliadau Hysbysiad Dirwyn Hysbysebu i Ben 
 

1. Camau dirwyn i ben yw pan fydd Awdurdod Cynllunio Lleol yn rhoi 
hysbysiad (‘hysbysiad dirwyn i ben’) o dan reoliad 8 Rheoliadau Cynllunio Gwlad 
a Thref (Rheoli Hysbysebion) 1992 fel y’u diwygiwyd, sy’n mynnu bod arddangos 
hysbyseb benodol sydd â chaniatâd tybiedig (neu ddefnyddio safle penodol ar 
gyfer arddangos hysbysebion sydd â chaniatâd tybiedig) yn cael ei ddirwyn i 
ben. 
2. Caiff Awdurdod gymryd camau dirwyn i ben os yw’n fodlon bod camau o’r 
fath yn angenrheidiol i unioni niwed sylweddol i’r ardal neu berygl i’r cyhoedd. 
Gan fod “niwed sylweddol” i amwynder yr ardal yn brawf mwy trylwyr na 
“buddiannau” amwynder, bydd angen i Awdurdodau gyfiawnhau hyn yn eu 
datganiad o resymau. 
 
3. A oes gennyf hawl i apelio? 
3.1 Gallwch chi, neu asiant sy’n gweithredu ar eich rhan, apelio os chi oedd y 
sawl y rhoddwyd Hysbysiad Dirwyn i Ben iddo. Rhaid i’r Awdurdod roi’r Hysbyseb 
i: 

• berchennog y safle y mae’r hysbyseb yn cael ei harddangos arno; 
neu 
• feddiannwr y safle, os yw’n wahanol; ac 
• unrhyw un arall sy’n ymgymryd ag arddangos yr hysbyseb neu’n ei 
chynnal a’i chadw. 

4. Sut a phryd gallaf apelio? 
4.1 Dylech gyflwyno’ch apêl gan ddefnyddio’r ffurflen apêl caniatâd hysbysebu 
sydd ar gael gan Arolygiaeth Gynllunio Cymru.  

4.2 Gallwch gyflwyno’r apêl yn electronig gan ddefnyddio’r Porth Gwaith Achos 
Apeliadau: https://acp.planningportal.gov.uk/. 

4.3 Fel arall, mae’r ffurflen apêl ar gael ar-lein; defnyddiwch y ddolen isod. 
Cysylltwch â’n swyddfa os oes arnoch angen copi caled. Cyn llenwi’r ffurflen 
apêl, darllenwch ein cyfarwyddyd ar Atodiad 01 “ Sut i gwblhau a chyflwyno eich 
apêl”  

http://gov.wales/topics/planning/appeals/appeal-guidance-and-
information/advertisement-appeals/?skip=1&lang=cy  

5. Gweithdrefn 
5.1 Mae Gweinidogion Cymru wedi dirprwyo’r swyddogaethau apêl i Arolygiaeth 
Gynllunio Cymru. Mae’r gweithdrefnau wedi’u hamlinellu yn Rheoliadau Cynllunio 
Gwlad a Thref (Ceisiadau Atgyfeiriedig a Gweithdrefn Apelau) (Cymru) 2017, yn 
benodol Rhan 4 (Cynrychiolaethau Ysgrifenedig) Rheoliad 22. Mae rhagor o 
wybodaeth am y gweithdrefnau ar gael yn Atodiad 02 – Gweithdrefnau 
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