
 Atodiad H – Diagram o'r broses orfodi sy'n gysylltiedig â SuDS   

 

 

Rhoi Hysbysiad Gorfodi (Gweler * isod) Y camau a bennir yn cael 
eu cymryd ar ôl 28 diwrnod. 
(Rheoliadau 8 a 9) 

 

 

Mae gan y SAB  (neu ACLl yn gweithredu ar ran y SAB) reswm dros gredu (Erthygl 3) naill ai: 
 

(a) Bod adeiladu wedi dechrau heb i system ddraenio gael ei chymeradwyo.  
(b) Bod un o amodau'r gymeradwyaeth wedi'u torri, neu; 
(c) Nad yw'r gwaith adeiladu'n cydymffurfio â'r cynigion a gymeradwywyd.  

 

Heb 
gydymffurfio, 
caiff y SAB 
gymryd y camau 
yn yr hysbysiad ac 
adennill y costau 
fel dyled. 
(Rheoliad 9(4)) 

 

Rhoi Hysbysiad Stop Dros Dro: Angen rhoi stop ar y 
gweithgarwch ar unwaith – Hysbysiad yn ddilys am 28 diwrnod 
neu lai na hynny. 
 (Rheoliad  6) 

Gwelwyd nad 
yw  wedi 
gweithredu'n 
groes i'r  
gofynion 
 felly dim 
camau 
pellach. 
 

Rhoi  
Hysbysiad 
Gorfodi. 
(Rheoliad 

6(5))) 

Os anwybyddir ef = Trosedd: 
O gael euogfarn ddiannod,  
dirwy o uchafswm o £20,000 
neu ar dditiad, dirwy. (Dylai'r 
ddirwy gymryd y budd a 
gafwyd i ystyriaeth). 
(Rheoliad 21) 

Gwelwyd 
nad yw wedi 
gweithredu'n 
groes  
i'r gofynion  
felly dim  
camau  
pellach. 

 Rhwystro bwriadol = 
Trosedd: O gael 
euogfarn ddiannod,  
dirwy heb fod yn fwy  
na lefel 3 ar  
y raddfa safonol 
(£1,000). 
(Rheoliad 22) 

Rhoi Hysbysiad 

Gorfodi 

(neu Hysbysiad 

Stop Dros Dro) 

. 

(Rheoliad 6(5)) 

Rhoi  

Hysbysiad Stop 

Dros Dro neu 

Hysbysiad 

Stop. 

(Rheoliad 10) 

Cyflwyno apêl i'r Gweinidog (PINS) ymhen 28 diwrnod.  
Hysbysiad gorfodi'n cael ei atal dros dro.  
Rhoi hysbysiad stop − rhoi stop ar y gweithgarwch nes y penderfynir ar 
yr apêl neu tan iddi gael ei thynnu'n ôl.  
(Rhan 4) 

Cadarnhau neu 
amrywio’r  
hysbysiad gorfodi − 
ei gwneud yn ofynnol i 
gydymffurfio. 
(Rheoliad 18) 

Canslo'r hysbysiad 
gorfodi. 
(Rheoliad 18) 

Os caiff ei anwybyddu 

= Trosedd: 

O gael euogfarn 

ddiannod,  

dirwy o uchafswm o 

£20,000 neu ar  

dditiad, dirwy. (Dylai'r 

ddirwy gymryd y budd 

a gafwyd i ystyriaeth). 

(Rheoliad 21) 

Digollediad – (hawlio o fewn (12 mis)) am golled a 
ddioddefwyd os cafodd yr Hysbysiad ei dynnu'n ôl neu os 
daw i ben. 
(Rheoliad 7) 

Digollediad – (hawlio o fewn (12 mis)) 
Gwelwyd nad oedd  achos o beidio â chydymffurfio a chafwyd 
colled o ganlyniad i fynediad. (Rheoliadau 5(1) a (3)) 
Gwelwyd bod achos o beidio â chydymffurfio a cholled drwy 
arfer pŵer yn afresymol: i'r datblygwr (Rheoliadau 5(2)(a) a (3), i 
berson arall Rheoliadau 5(2)(b) a (3)) 

Anghydfodau i'r Uwch Dribiwnlys. 
(Rheoliadau 5(4) a 7(3)) 

Pwerau Mynediad gan gynnwys mynediad â gwarant.  
(Rheoliadau  4(1) a) 
Mae pwerau'n gymwys hefyd os na chydymffurfir â hysbysiad 
stop dros dro, hysbysiad stop neu hysbysiad gorfodi.  
(Rheoliad 4(1)(b) a 9(5)) 



  


