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Annwyl Syr/Madam
Rheolau Cynllunio Seilwaith (Gweithdrefn Archwilio) 2010 (fel y’i diwygiwyd)
– Rheol 13(6)
Cais gan Western Power Distribution (South Wales) plc ar gyfer Gorchymyn
yn rhoi Caniatâd Datblygu ar gyfer Cysylltiad Coedwig Brechfa
Hysbysiad o wrandawiadau sydd i’w cynnal ar 10 ac 11 Chwefror 2016
Ar 11 Ionawr 2016, fel yr Awdurdod Archwilio, hysbysais bob parti â buddiant,
unigolion yr effeithir arnynt a phartïon statudol cofrestredig am y gwrandawiadau
sydd i’w cynnal. Yn ogystal, pennwyd dyddiadau gwrandawiadau posibl yn yr amserlen
archwilio wreiddiol fel y’i hanfonwyd at bob parti ar 13 Hydref 2015. Cyhoeddwyd y
ddwy ddogfen ar y wefan a thynnwyd sylw atynt ar faner y wefan.
Ar 3 Chwefror 2016, rhoddwyd gwybod i’r Arolygiaeth Gynllunio gan yr Ymgeisydd,
Western Power Distribution, nad oedd wedi gallu cyflawni ei ddyletswydd o dan reol
13(6) Rheolau Cynllunio Seilwaith (Gweithdrefn Archwilio) (2010) (EPR) o ran hysbysu
ynghylch gwrandawiadau sydd i’w cynnal. O dan y ddyletswydd honno, dylai’r
Ymgeisydd:
(a)

(b)
(c)

gosod a chadw hysbysiad o’r gwrandawiad mewn lle amlwg neu (yn
achos cais am orchymyn yn gwneud darpariaeth ar gyfer gwaith llinellau
ar y tir sy’n fwy na 5 cilometr o hyd) ar gyfnodau o ddim mwy na 5
cilometr ar y tir, neu mor agos ag sy’n rhesymol ymarferol at y tir, y mae
a wnelo’r cais ag ef;
gosod a chadw hysbysiad o’r gwrandawiad mewn un neu fwy o leoedd lle
bydd hysbysiadau cyhoeddus yn cael eu gosod fel arfer yn yr ardal y
mae’r cynigion yn y cais yn ymwneud â hi; a
chyhoeddi hysbysiad o’r gwrandawiad drwy hysbyseb leol yn yr ardal y
bydd y cynigion yn y cais yn effeithio arni

Fel y cyfryw, fel yr Awdurdod Archwilio, rwyf wedi penderfynu, o dan reol 13(6) yr
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EPR, i ddefnyddio fy nisgresiwn i gyfarwyddo nad oes angen i’r Ymgeisydd gyhoeddi
hysbysiad mewn papur newydd lleol. Fodd bynnag, mae’r Awdurdod Archwilio yn
gofyn bod yr Ymgeisydd yn cydymffurfio â Rheol 13(6) (a) a (b) hynny yw, gosod a
chadw hysbysiad o wrandawiad mewn lle amlwg neu (yn achos cais am orchymyn yn
gwneud darpariaeth ar gyfer gwaith llinellau ar y tir sy’n fwy na 5 cilometr o hyd) ar
gyfnodau o ddim mwy na 5 cilometr ar y tir, neu mor agos ag sy’n rhesymol ymarferol
at y tir, y mae a wnelo’r cais ag ef, a gosod a chadw hysbysiad o’r gwrandawiad mewn
un neu fwy o leoedd lle bydd hysbysiadau cyhoeddus yn cael eu gosod fel arfer yn yr
ardal y mae’r cynigion yn y cais yn ymwneud â hi.
Nid yw hwn yn benderfyniad a wnaed yn ysgafn, ac mae wedi’i wneud o ganlyniad i
ystyried y byddai gohirio’r gwrandawiadau yn achosi materion posibl i’r partïon hynny
sydd eisoes wedi cadarnhau y byddant yn bresennol, a’r effeithiau ôl-ddilynol ar yr
amserlen archwilio. Nid yw’r penderfyniad gweithdrefnol hwn yn effeithio ar yr
amserlen archwilio mewn unrhyw ffordd ac nid oes angen i chi ymateb iddo.
Os oes gennych ymholiadau pellach, mae pob croeso i chi gysylltu â’r tîm achosion.
Yr eiddoch yn gywir

Martin Broderick
Martin Broderick
Awdurdod Archwilio

Gellir rhoi cyngor ar wneud cais am orchymyn yn rhoi caniatâd datblygu neu wneud cynrychiolaethau ynglŷn â chais (neu
gais arfaethedig). Fodd bynnag, nid yw’r cyfathrebiad hwn yn gyfwerth â chyngor cyfreithiol y gallwch ddibynnu arno a
dylech geisio eich cyngor cyfreithiol a’ch cyngor proffesiynol eich hun fel y bo’r angen.
Bydd cofnod o’r cyngor a roddir yn cael ei gofnodi ar y wefan Cynllunio Seilwaith Cenedlaethol ynghyd ag enw’r unigolyn
neu’r sefydliad a ofynnodd am y cyngor. Bydd preifatrwydd unrhyw wybodaeth bersonol arall yn cael ei ddiogelu yn unol â’n
Siarter Wybodaeth y dylech ei darllen cyn anfon gwybodaeth i’r Arolygiaeth Gynllunio.
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