
Llywodraeth Cymru  
 
Ymgynghoriad ar weithredu systemau draenio cynaliadwy (SuDS) ar ddatblygiadau newydd   
 
Atodiad 3 

 

Crynodeb o broses gymeradwyo amlinellol System Draenio Cynaliadwy (SuDS) â mewnbwn gan gorff cymeradwyo SuDS  

 

 

Cyn i’r datblygu ddechrau, trafodaeth cyn gwneud cais rhwng y datblygwr, corff cymeradwyo 

SuDS, Awdurdod Cynllunio Lleol (ACLl), Ymgyngoreion Statudol, a rhanddeiliaid eraill  

(adrannau eraill y cyngor, partïon eraill sydd â diddordeb ac ymgyngoreion eraill) 

ACLl yn anfon cais SuDS i’r  

corff cymeradwyo SuDS 

Y corff cymeradwyo yn cymeradwyo’r cais SuDS 

yn unol â safonau cenedlaethol SuDS ac yn 

amodol ar unrhyw amodau eraill a osodir gan y 

corff cymeradwyo 

Ymgyngoreion statudol yn  

rhoi tystiolaeth a chyngor 

Datblygwr yn adeiladu’r SuDS 

fel y cawsant eu cymeradwyo 

Rhaid i’r corff cymeradwyo fabwysiadu 

SuDS sy’n gwasanaethu mwy nag un  

eiddo os yw’n fodlon bod y SuDS yn 

cydymffurfio â safonau cenedlaethol ac 

unrhyw amodau a nodwyd gan y corff 

cymeradwyo SuDS  
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Mae gan y corff cymeradwyo gyfrifoldeb i 

sicrhau bod SuDS a fabwysiedir yn cael eu 

cynnal a’u cadw yn unol â safonau 

cenedlaethol gorfodol (ond gall y gwaith 

cynnal a chadw gael ei wneud gan 

sefydliad arall) 

Gorfodaeth ac Apeliadau 

 

 Gall y corff cymeradwyo SuDS 

gychwyn achos gorfodaeth os torrir 

cytundeb ac amodau a 

gymeradwywyd gan y corff 

cymeradwyo. 

 

 Mae gan ymgeiswyr hawl i apelio yn 

erbyn penderfyniadau cymeradwyo 

a mabwysiadu’r corff cymeradwyo.  

Bydd angen ailgyflwyno ceisiadau 
nad ydynt yn gydnaws â dyluniad a  

gymeradwywyd gan y corff cymeradwyo  
Mae’n bosibl y codir bond methu â chyflawni 

Mae’n bosibl y codir ffi am waith a  
wnaethpwyd gan y corff cymeradwyo 
mewn cysylltiad â chymeradwyo   

Dychwelyd neu ddefnyddio’r  
bond methu â chyflawni  

Safonau Cenedlaethol Gorfodol SuDS, 

Canllawiau a Pholisïau Lleol SuDS 

Dyluniad 

draenio 

cysyniadol 

Trafod amcanion rheoli   

dŵr wyneb strategol 

Dyluniad 

draenio 

amlinellol 

Dyluniad 

draenio manwl  

Cymeradwyo 

system ddraenio 

a rhoi caniatâd 

adeiladu 

Adeiladu’r 

cynllun yn unol 

â’r dyluniad a 

gymeradwywyd  

Rheoli’r System Ddraenio 

Adeiladu, 

archwilio ac 

ardystio ei fod 

wedi cael ei 

adeiladu fel y 

cafodd ei 

gymeradwyo 

Cynllunio cyn 

gwneud cais 

SuDS 

Cymeradwyaeth 

amlinellol ac 

amodau gan y 

corff 

cymeradwyo  

Cynllunio a Dylunio SuDS   Proses Gwneud Cais SuDS  

(gallai fod yr 

un pryd â 

chaniatâd 

cynllunio 

ACLl) 

(gallai fod yr 

un pryd â 

chymeradwyo 

rheoliadau 

adeiladu) 

Ceisiadau i gynnwys cynllun cynnal a 
chadw y SuDS  

Anfon cais SuDS gyda chais cynllunio 

i’r ACLl (cais cyfun) 

Anfon cais SuDS i gorff 

cymeradwyo SuDS (cais 

annibynnol) 


