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Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010
Atodlen 3 Draenio Cynaliadwy
Cais Cynllun SuDS ar gyfer Cymeradwyaeth y
Corff Cymeradwyo SuDS (SAB) - Cymru

Canllaw ar gyfer Cymeradwyaeth Cyn-Ymgeisio a
Chymeradwyaeth Cais Llawn SuDS ar ddatblygiadau
newydd yn unol â Rheoliadau Draenio Cynaliadwy
(Gweithdrefn Gymeradwyo a Mabwysiadu) (Cymru) 2018
Mae Atodlen 3 Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 (Deddf 2010) yn darparu fframwaith
ar gyfer cymeradwyo a mabwysiadu systemau dŵr wyneb sy'n gwasanaethu
datblygiadau newydd. Mae ceisiadau cynllun SuDS ar gyfer cymeradwyaeth y Corff
Cymeradwyo SuDS (SAB) yn ofyniad statudol yng Nghymru.
Rhaid i ymgeiswyr gadw at:




Safonau Cenedlaethol Statudol ar gyfer Systemau Draenio Cynaliadwy (SuDS)
i Gymru;
Offerynnau Statudol; a
Pholisi Awdurdod Lleol

Mae strwythur cais cynllun SuDS wedi'i nodi fel y dangosir isod:
Canllaw ar Wneud Ceisiadau SuDS ar
gyfer Cymeradwyaeth y SAB

(Y ddogfen hon i roi arweiniad)

Ffurflen Cyn-Ymgeisio

I’w chwblhau a’i dychwelyd

Canllaw ar Gwblhau’r Ffurflen CynYmgeisio – yn cynnwys gwybodaeth

(I roi arweiniad)
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benodol a thystiolaeth sy'n ofynnol i
gefnogi'r cais.
Ffurflen Cais Llawn

(I’w chwblhau a’i dychwelyd)

Canllaw ar Gwblhau’r Ffurflen Cais
Llawn – yn cynnwys gwybodaeth
benodol a thystiolaeth sy'n ofynnol i
gefnogi'r cais.

(I roi arweiniad)

Ffurflen Gais ar gyfer
Cymeradwyaeth o’r Manylion sy’n
Ofynnol drwy Amodau

(I’w chwblhau a’i dychwelyd)

(Defnyddiwch yr hypergysylltiadau uchod i gael mynediad uniongyrchol i'r Ffurflenni
a'r Canllaw penodol.)

Rhaid cyflwyno ceisiadau am gymeradwyaeth trwy ddefnyddio'r Ffurflenni Cyn
Ymgeisio a Chais Llawn a ddarperir gan y SAB. MAE DEFNYDD O'R FFURFLENNI
HYN YN ORFODOL gan eu bod wedi'u datblygu i sicrhau bod eich cais yn ystyried y
gofynion statudol ar gyfer SuDS.
Mae'r ffurflenni hyn ar gyfer cymeradwyaeth y SAB YN UNIG, ac fe'ch cynghorir hefyd
i ymgysylltu'n gynnar ac yn uniongyrchol â'r ACLl a'r holl sefydliadau perthnasol eraill
a allai fod â diddordeb yn eich cynnig cynllun SuDS, gan gynnwys ymgyngoreion
statudol y SAB a restrir isod:
o
o
o
o
o

Ymgymerwr carthffosiaeth;
Cyfoeth Naturiol Cymru;
Awdurdod Priffyrdd;
Ymddiriedolaeth Camlas ac Afonydd; a
Rhanbarthau Draenio Mewnol (CNC).

Fe'ch cynghorir i gychwyn trafodaethau Cynllunio Cyn-Ymgeisio gyda'r ACLl cyn
gynted â phosibl a chynnal trafodaethau gyda'r SAB a'r ACLl ar yr un pryd.
Ni ddylai datblygiad ar y safle ddechrau tan y ceir Caniatâd Cynllunio ffurfiol A
Chymeradwyaeth Lawn y SAB.
Mae'n bwysig eich bod yn hysbysu swyddogion SAB a swyddogion cynllunio am
gynnydd a phenderfyniadau mewn perthynas â'r cais cynllunio a'r cais SAB, gan eu
bod yn geisiadau ar wahân, gyda gofynion, amserlenni a chyrff cymeradwyo
gwahanol.
Fe’ch cynghorir yn gryf i gynnal trafodaethau cyn ymgeisio gyda'r SAB ar ddechrau
eich dyluniad cysyniad SuDS. Gall trafodaethau cyn ymgeisio effeithiol ac
Uwchgynllunio sicrhau strategaeth rheoli dŵr wyneb cadarn, cost-effeithiol a hyfyw
a dyluniad cynllun SuDS. Gall SAB eich helpu i benderfynu ar yr ateb SuDS gorau
posibl ar gyfer eich safle trwy roi arwydd cynnar o'r hyn a allai neu na fydd yn
cydymffurfio â'r Safonau SuDS Cenedlaethol.
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Rhowch gymaint o wybodaeth dechnegol â phosibl i'r SAB er mwyn galluogi rhoi
ymateb ystyriol a rhesymegol ar y Cam Cyn Ymgeisio a Chais Llawn. h.y. y mwyaf
o wybodaeth a ddarperir ar y cam Cyn Ymgeisio, y mwyaf manwl fydd y cyngor
technegol y gellir ei roi.
Dylid integreiddio'r asesiad draenio dŵr wyneb safle-benodol a gofynion SuDS gyda'r
Asesiad Canlyniadau Llifogydd (FCA), a dylid darparu Adroddiad Draenio
Llifogydd a Dŵr Wyneb integredig i'r ACLl a'r SAB.
Gan dalu sylw penodol i’r cyflwyniad Cyn Ymgeisio:















Mae'n bosib y bydd y SAB yn codi ffi Cyn Ymgeisio;
Er mwyn sicrhau Cais Dilys, RHAID ateb yr holl gwestiynau ar y ffurflen, a dylai
cymaint o wybodaeth gefnogol gychwynnol ag y bo modd gael ei darparu fel y
nodir yn y Canllaw ar Gwblhau’r Ffurflen Cyn-Ymgeisio;
Dylai eich ymateb i gwestiynau adlewyrchu gofynion penodol y Safonau
Cenedlaethol Statudol;
Unwaith y bydd eich ffurflen gais ynghyd ag unrhyw ddeunydd ategol wedi'i
chyflwyno'n gywir i'r SAB, bydd yn cael ei dilysu;
Nodwch, os na chafodd y cwestiynau eu hateb fel y nodwyd ar y ffurflen, ac yn
unol â’r gofynion uchod, efallai y bydd eich cais yn cael ei wrthod;
Fodd bynnag; os tybir ei fod yn gais dilys, bydd eich cyflwyniad yn cael ei
asesu'n dechnegol, a bydd swyddog SAB yn cysylltu â chi i gychwyn
trafodaethau cyn ymgeisio;
Nid oes amserlen statudol yn gysylltiedig â'r broses cyn ymgeisio. Mae hyn
yn galluogi treulio amser priodol yn trafod, datblygu a chytuno gyda swyddogion
SAB ar gynigion dylunio cynllun SuDS (o'r cysyniad cynnar i'r dyluniad terfynol),
ynghyd â materion cysylltiedig eraill; y cyfan cyn i chi gyflwyno eich Cais Llawn;
Er mwyn galluogi trafodaethau cyn ymgeisio cynhyrchiol, mae'n bwysig eich
bod yn darparu cymaint o wybodaeth dechnegol gychwynnol mor fuan â phosibl
yn y broses ddatblygu. Bydd hyn yn cynorthwyo cychwyn trafodaethau
"datblygiad-benodol" ar: nodweddion y safle a’r datblygiad, is-ddalgylchoedd
dŵr wyneb a llwybrau llif, a dylunio cysyniad cyffredinol ayb.;
Dylid cyfeirio'n gynnar at y dogfennau statudol a restrir yn y canllaw hwn, ac
ystyried yn ofalus hyfywedd y safle i dderbyn cynllun SuDS priodol, cyn
cyflwyno eich ffurflen Cyn Ymgeisio; a
Dylid cynnal pob trafodaeth dechnegol ac anechnegol gyda'r SAB fel rhan o'r
cam Cyn Ymgeisio, oherwydd dim ond mewn amgylchiadau eithriadol y bydd
y SAB yn cysylltu â chi yn ystod ei asesiad o'r Cais Cynllun SuDS.

Gan dalu sylw penodol i’r Cais Llawn:

•

Er mwyn sicrhau Cais Dilys, RHAID ateb yr holl gwestiynau ar y ffurflen, a
RHAID i’r HOLL ddeunydd ategol gael ei gyflwyno fel y nodir yn Canllaw ar
Gwblhau’r Ffurflen Cais Llawn (neu fel y cytunwyd fel arall gyda'r SAB);
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Dylai eich ymateb i gwestiynau fod yn gynhwysfawr ac adlewyrchu gofynion
penodol y Safonau Cenedlaethol Statudol;
Unwaith y bydd eich ffurflen gais ynghyd ag unrhyw ddeunydd ategol wedi'u
cyflwyno'n gywir i'r SAB, bydd yn cael ei dilysu;
Nodwch - os na chafodd y cwestiynau eu hateb fel y nodir ar y ffurflen a'r
gofynion uchod, bydd eich cais yn cael ei wrthod yn awtomatig;
Os tybir ei fod yn gais dilys, bydd eich cyflwyniad yn cael ei asesu'n dechnegol
gan y SAB;
Unwaith y derbynnir Cais Cynllun SuDS Llawn, bydd y SAB yn penderfynu
arno drwy ystyried y wybodaeth dechnegol ysgrifenedig a gwybodaeth arall a
gyflwynwyd gyda'r cais llawn yn unig;
Dim ond mewn amgylchiadau eithriadol y bydd y SAB yn cysylltu â chi yn ystod
ei asesiad o'r Cais Cynllun SuDS Llawn, felly mae'n hanfodol bod pob parti
yn ymdrin ag unrhyw ansicrwydd neu broblemau technegol fel rhan o'r broses
Cyn Ymgeisio, a chyn bod y Cais Llawn yn cael ei gyflwyno;
Yn unol â'r gofynion statudol, bydd SAB yn rhoi gwybod i chi am ganlyniad ei
asesiad technegol o'ch Cais Llawn; a
Gall y cais llawn gael ei Gymeradwyo yn destun i Amodau neu gellir ei
Wrthod, ac os felly, byddwch yn cael gwybod y rhesymau pam.

Dylai ymgeiswyr gyfeirio at ddogfennau allweddol cenedlaethol a lleol cyn ac yn ystod
y dyluniad cysyniad, dyluniad manwl, cymeradwyaeth y SAB a’r ACLl, adeiladu,
mabwysiadu, gweithredu a chynnal y cynllun SuDS. Mae'r rhain yn cynnwys:
o Llawlyfr Systemau Draenio Cynaliadwy (SuDS) - (CIRIA C753)
o Nodyn Cyngor Technegol 15 (TAN15) Datblygiadau a Risg Llifogydd
o Canllaw Datblygiad a Risg Llifogydd ar gyfer y Diwydiant Adeiladu (CIRIA 624)
o Rheoli Dŵr Ffo Glawiad ar gyfer Datblygiadau – Adroddiad Asiantaeth
yr Amgylchedd sc030219
o Cynllunio ar gyfer SuDS - Gwneud Iddo Ddigwydd CIRIA C687
o Canllaw Safle ar gyfer Adeiladu SuDS - CIRIA C698
o Canllaw ar Adeiladu SuDS 2017 (C768)
o BS 8582:2013 Cod ymarfer ar gyfer rheoli dŵr wyneb mewn safleoedd
datblygu
o Draenio Treiddiad - Canllaw Arfer Da (CIRIA R156)
o Dylunio Ffos Gerrig BRE (DG 365 – 2016)
o Carthffosiaeth i’w Mabwysiadu 7fed Argraffiad
o Carthffosiaeth i’w Mabwysiadu 8fed Argraffiad (Fersiwn CynGweithredu))
o Deddf Draenio Tir 1991
o Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010
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Hefyd, fe’ch cynghorir i ystyried yn llawn y canllawiau a’r wybodaeth arfer gorau SuDS
a geir ar wefannau CIRIA, Susdrain a SuDS Cymru.
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