
Adran 1a: Manylion yr ymgeisydd

Nodwch:  

Enw’r ymgeisydd     Nodyn 1.2 Enw cyswllt

Rhif ffôn

Rhif ffôn symudol

Cyfeiriad e-bost

Rhif cwmni cofrestredig     Nodyn 1.3 
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Cyfeiriad     Nodyn 1.2

Cod Post 

Ffurflen I

Adran 2: manylion y cais

1. Ymateb sydd ei angen: 

cyflenwad dŵr

carthffosiaeth

cyfunol 

Asesiad cyflenwad dŵr a/neu capasiti draenio ar gyfer datblygiad 
arfaethedig.

Cais
ymholiad am ddatblygiad

Sicrhewch y caiff holl adrannau perthnasol y cais eu cwblhau  
a chyfeiriwch at y nodiadau canllaw sydd wedi'u hatodi.

2. Taliad o:          yn amgaeedig Nodyn 1.2

Ar gyfer cyflenwad dŵr yn unig - cwblhewch bob adran ac eithrio Adran 7 
ar gyfer carthffosiaeth yn unig - cwblhewch bob adran ac eithrio Tabl 5C ac Adran 6 
ar gyfer cais cyfunol - cwblhewch bob adran

Dewiswch un opsiwn:

Defnydd swyddfa’n unig:

lss    w

Nodwch: nid ydym yn gyfrifol am gyflenwad 
dŵr a charthffosiaeth ledled ein rhanbarth yn 
gyfan. Ffoniwch 0330 6781 481 i gael rhagor 
o fanylion.



Adran 4: Cyflwr y tir

1. A ddefnyddiwyd y safle yn flaenorol ar gyfer: Nodyn 4.1

Mae angen i ni wybod ar gyfer beth y defnyddiwyd y safle yn flaenorol er mwyn i ni allu gwybod a oes unrhyw halogyddion a fydd yn effeithio ar 
ddeunydd y bibell sydd i'w gosod. Os yw'r tir wedi'i halogi, gellir gwrthod y cysylltiad nes i chi gymryd camau amddiffynnol neu adferol.

2

Cod Post 

Cyfeirnod arolwg ordnans Nodyn 3.2 

Cyfeirnod cais cysylltiedig Cyfeiriad     Nodyn 3.1

Y:

Ydych chi’n ymwybodol o unrhyw gynigion datblygu pellach 
gerllaw’r safle?

Ydw Nac ydw

Os ydych, rhowch fanylion isod:

Defnydd swyddogol yn unig:X:

a) Tir glas/amaethyddiaeth                           b) Tai                    c) Diwydiant                       d) Tirlenwi   

Os do i 2 neu 3, rhowch fanylion cryno:

4. A yw’r pibelli i gael eu gosod mewn tir sydd (neu sy’n debygol o fod) wedi’i halogi â

chyfansoddion organig actif ar yr wyneb neu gan gyfryngau ocsideiddio crynodedig? Nodyn 4.3                     Ydyn                   Nac ydyn   

Nodwch: Os ydych wedi dewis b, c, d neu e ar gyfer cwestiwn 1 a/neu wedi dewis ‘Do’ i gwestiwn 2 a/neu 3 - Yna bydd angen 
adroddiad dadansoddi pridd y safle a rhaid ei gynnwys pan/os byddwch yn cyflwyno’ch cais.

Adran 3. Manylion y safle arfaethedig



3

1. Dyddiad dechrau’r rhaglen adeiladu DD/ MM/ BB:                                                                        Hyd:   

2. Rhowch y dyddiad y bydd rhywun yn symud i mewn i’r eiddo cyntaf yn y cynllun hwn:

3. Rhowch y dyddiad y bydd rhywun yn symud i mewn i’r eiddo olaf yn y cynllun hwn:

Adran 5: Proffil y datblygiad (sylwch y bydd angen manylion pellach os bydd cais llawn yn cael ei gyflwyno)

Fflatiau Tai teras, cartrefi symudol, 
maisonettes Tai pâr Adeiladau ar wahân yn cynnwys  

adeiladau ar wahân wedi'u cysylltu

Cyfanswm nifer yr eiddo fydd â deiliaid erbyn diwedd y datblygiad:

Tabl 5a: Unedau domestig Nodyn 5.1

Disgrifiad o'r eiddo Cyfanswm nifer Y llif dŵr brig mewn litrau 
yr eiliad Capasiti storio mewn litrau Cyfanswm arwynebedd 

llawr mewn m2

e.e. Gwesty 54 gwely 1.0 l/s 5000 1200

Cwblhewch y manylion isod ar gyfer pob cysylltiad sydd ei angen o’r brif bibell ddŵr newydd:

Tabl 5b: Unedau masnachol (cynhwyswch restr fanwl) Nodyn 5.2



4

Seston fflysio toiled

Sestonau fflysio awtomatig

Basnau mewn cartrefi

Basnau mewn mannau eraill

Baddonau (maint y tap 20mm)

Baddonau (tap yn fwy nag 20mm)

Cawodau

Sinciau (maint tapiau 15mm)

Sinciau (tapiau mwy na 15mm)

Tapiau chwistrell sengl

Bidets

Peiriannau golchi llestri

Peiriannau golchi dillad Dŵr proses 
(porthiant uniongyrchol) mewn l/s

Dŵr proses (porthiant uniongyrchol)  
mewn l/s

Peiriannau gwerthu diodydd

Tap bib piben 15mm Rhowch fanylion: Rhowch fanylion:

Tap bib piben 22mm

Tap bib piben 25mm

Arall (rhowch fanylion)

Plot/uned neu enw Lleiafswm cyfradd llenwi tanc (l/s)
Nifer a gyflenwir 
o storfa

Maint gwerth 
(mm)

Cyfanswm 
nifer

Cyfanswm 
nifer

4. A fydd angen cyflenwadau dŵr eraill h.y. cyfleusterau cymunedol, pwll nofio ac ati?                         Bydd                       Na fydd   

Os bydd, rhowch fanylion a faint o lif sydd ei angen mewn litrau yr eiliad:

Cwblhewch y manylion isod ar gyfer pob cysylltiad sydd ei angen o’r brif bibell ddŵr newydd:

Tabl 5c: Unedau llwytho (Domestig a masnachol) Nodyn 5.3 Nodyn 5.3
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Adran 6: Darpariaeth storio

1. Gan gynnwys y llawr gwaelod beth yw uchafswm nifer y lloriau mewn  

adeilad unigol?

2. Rydym yn argymell darparu ar gyfer storio er mwyn sicrhau bod cyflenwad dŵr  

digonol ar gael at ddibenion ymladd tân. A fydd angen cyflenwad ymladd tân? Bydd                      Na fydd   

3. Os bydd, pa fath o ddiogelwch rhag tân (h.y. Chwistrellwyr, hydrant ac ati)? Nodyn 6.1 

4. Nodwch a yw'r tanc storio sydd i'w ddefnyddio yn un capasiti llawn neu gapasiti is:                                       Llawn                                Is    

5. Os yw'n danc storio capasiti llawn, dylai'r gyfradd lenwi'r tanc mewn 36 awr. 

Os yw'n danc storio llai nodwch beth yw lleiafswm cyfradd lenwi’r tanc

6. Y llif ymladd tân gofynnol mewn litrau yr eiliad. Nodyn 6.2

Adran 7: Cynigion carthffosiaeth 

1. Ydy’r safle wedi’i nodi ar gynllun lleol y cyngor?           Ydy                        Nac ydy   

2. A oes caniatâd cynllunio wedi’i roi?  Oes                        Nac oes    

3. Os oes, rhowch y rhif cyfeirnod cynllunio isod Nodyn 7.1

                                                                                                                                                      Nodyn 7.2    Amlinellol                         Llawn    

5. Beth yw cyfanswm yr arwynebedd arwyneb i ddraenio i’r garthffos?                                                                                         m2

6. ailddatblygiad, a oedd dŵr wyneb yn draenio i garthffos yn flaenorol? Oedd                Nac oedd   

Os oedd, rhaid i chi ddarparu cynllun yn dangos tystiolaeth o’r draenio presennol ar y safle a mannau cysylltu a’r carthffosydd.

7. Os oedd, beth oedd yr arwynebedd arwyneb a oedd yn draenio’n flaenorol?                                                                                       m2

Er mwyn i ni ddeall gofynion gollwng carthffosiaeth eich datblygiad, atebwch y cwestiynau canlynol.

8. A yw’n fwriad gennych bod:     Nodyn 7.3

a) Carthffosydd budr yn cael eu mabwysiadu?  Ydy                        Nac ydy   

b) Carthffosydd dŵr wyneb yn cael eu mabwysiadu?  Ydy                       Nac ydy   

c) Dŵr budr yn cysylltu i mewn i’r system garthffosiaeth gyhoeddus? Ydy                       Nac ydy   

d) Dŵr wyneb yn cysylltu i mewn i’r system garthffosiaeth gyhoeddus? Ydy                       Nac ydy   

e) Egwyddorion SDCau yn cael eu defnyddio wrth ddylunio’r carthffosiaeth? Ydy                       Nac ydy   

4. Nodwch unrhyw amodau draenio sydd ynghlwm wrth y caniatâd cynllunio:
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Adran 8: Cynigion carthffosiaeth 

Er mwyn sicrhau bod yr holl wybodaeth sydd ei hangen er mwyn darparu ateb i’ch ymholiad, ticiwch y rhestr wirio isod i gadarnhau 

eich bod wedi:

a) Cwblhau’r adrannau perthnasol o’r ffurflen hon yn llawn 
 

b) Amgau’r taliad cywir, yn daladwy i ‘Severn Trent Ltd’ 
 

c) Amgau cynllun lleoliad addas maint A4 yn dangos holl ffiniau’r safle a mynedfa’r safle 
 

d) Dangos y mannau ble’r hoffech chi gysylltu dŵr budr a dŵr wyneb i’r system garthffosiaeth

e) Dangos unrhyw gysylltiad carthffosiaeth sydd eisoes yn bresennol

Ewch ymlaen i’r datganiad ar y dudalen nesaf.



Adran 9. Datganiad a thaliad

Rhowch wybod i mi am amcangyfrif o’r costau a’r gofynion ar gyfer cysylltu’r datblygiad a enwir uchod i gael dŵr.  
Yn hyn o beth, byddaf yn darparu unrhyw wybodaeth berthnasol sy'n ofynnol gan Hafren Dyfrdwy Cyf; a/neu 

Rhowch wybod i mi ble mae’r garthffos gyhoeddus agosaf er mwyn ystyried mannau cysylltu addas ar gyfer draeniad  
y safle.

Deallaf y bydd cyflwyno'r ffurflen hon yn cael ei drin fel ymholiad rhagarweiniol ac nad yw'n fy ymrwymo i na Hafren Dyfrdwy Cyf,  
fel y nodir uchod. Yn benodol, deallaf nad yw Hafren Dyfrdwy Cyf yn awdurdodi nac yn dal ei hun yn gyfrifol am ad-dalu unrhyw dreuliau  
a gafwyd mewn unrhyw waith dylunio a wnaed gennyf heb gymeradwyaeth benodol Hafren Dyfrdwy Cyf.

Cadarnhaf os bydd angen unrhyw wybodaeth bellach neu ddiwygiedig ar gyfer darparu prif bibell ddŵr neu garthffosydd cyhoeddus  
a/neu gysylltiadau dŵr neu garthffosiaeth ar gyfer y datblygiad a enwir uchod, ar ôl i Hafren Dyfrdwy Cyf ddarparu'r wybodaeth y 
gofynwyd amdani uchod, byddaf yn talu costau Hafren Dyfrdwy Cyf ac yn darparu unrhyw daliad ymlaen llaw y gall fod ei angen yn 
rhesymol arnynt. 

Trwy lofnodi'r ffurflen hon rwy'n cadarnhau:

• Mai'r Ymgeisydd yw perchennog/deiliad y tir neu fod ganddo ddiddordeb yn y tir a’i fod yn dymuno gwneud ymholiadau cychwynnol  
fel y nodir uchod.

• Fy mod yn deall mai ymholiad rhagarweiniol yw hwn ac nad yw'n fy ymrwymo i na Hafren Dyfrdwy Cyf mewn unrhyw fodd, fel y nodir 
uchod

• Fy mod wedi darllen nodiadau canllaw Hafren Dyfrdwy Cyf ar gyfer y cais am gysylltiad newydd ar gyfer cyflenwad dŵr a charthffosiaeth.

• (os ydych chi'n arwyddo ar ran Cwmni) Rwyf yn gynrychiolydd wedi'i awdurdodi'n briodol i'r Cwmni a gallaf ymrwymo'r Cwmni yn unol  
â hynny.

Swydd:Enw llawn mewn priflythrennau:

Llofnod:

Enw’r cwmni: (os ydych chi'n arwyddo ar ran Cwmni)

Cyfeiriad:

Cod Post:

Dyddiad:

Nodwch mai dim ond gyda'r partïon hynny a nodwyd ar y cais y byddwn yn trafod y cysylltiad newydd hwn.

Os byddwch yn gwneud unrhyw newidiadau i'r wybodaeth hon, rhaid i chi roi gwybod i ni cyn gynted â phosibl er mwyn peidio ag oedi eich cais.  

Ffoniwch ni ar 0330 678 148

Dychwelwch y ffurflen hon gyda dogfennau ategol at:

Cyfeiriad post: 
Hafren Dyfrdwy Cyf 
PO Box 5311 
Coventry 
CV3 9FL

E-bost new.connections@hdcymru.co.uk

Ticiwch:



Swm

Manylion talu

Dywedwch sut y byddwch yn talu'r ffi ymgeisio:

Taliadau cerdyn debyd/credyd - byddwn yn cysylltu â chi pan fyddwn yn derbyn y ffurflen gais er mwyn cymryd taliad.  
 
Siec - Gwnewch yn daladwy i Hafren Dyfrdwy Cyf a'i phostio atom gyda'ch ffurflen gais wedi'i llenwi. 

BACS - Os ydych chi'n gwneud taliad BACS anfonwch eich taliad i'n banc gan ddefnyddio'r manylion hyn:

Enw’r cyfrif:  Hafren Dyfrdwy Cyf  
Banc: Barclays  
Cod didoli: 20-00-00 
Rhif cyfrif: 33604071 
Rhif UTR: GB486985565 
Rhif cwmni cofrestredig: 054 15325 13168

Os ydych chi'n talu trwy BACS, dywedwch ar ba ddyddiad y gwnaed y taliad, pwy a'i gwnaeth a'r rhif cyfeirnod BACS fel y gallwn 
baru'ch cais â'ch taliad. 

Gwnewch yn siŵr bod unrhyw daliad BACS wedi'i wneud cyn i chi gyflwyno'ch cais. 

Siec                       Cerdyn debyd/credyd                       BACS

Dyddiad

Swm

Talwr

Cyf BACS



Nodyn 1: Manylion yr ymgeisydd

1.1 Yr Ymgeisydd yw perchennog/deiliad y safle sydd angen y cysylltiad. Yr unigolyn/cwmni hwn sy'n gyfrifol am gynnwys y ffurflen gais  
ac am dderbyn yr amodau a nodir yn natganiad y cais.

1.2 Sicrhewch fod y cyfeiriad llawn a'r manylion cyswllt yn cael eu darparu. Gellir defnyddio'r manylion cyfeiriad hyn ar gyfer cysylltu a 
gohebiaeth yn y dyfodol.

1.3 Rhif Cwmni Cofrestredig: Rhif cofrestru'r busnes fel y'i cyhoeddwyd gan Dŷ'r Cwmnïau (companieshouse.gov.uk)

Nodyn 2: Manylion y cais

2.1 Mae’r tâl i’w weld ar dudalen 11 y ddogfen Taliadau Cysylltiadau Newydd yn: hdcymru.co.uk/building-and-developing/overview

Nodyn 3: Manylion y safle arfaethedig

3.1 Rhowch gymaint o gyfeiriad y safle ag sydd ar gael ar adeg cyflwyno'r cais. RHAID i'r cyfeiriad hwn gynnwys: enw ffordd, tref/dinas a sir.

3.2 Mae cyfeirnod yr Arolwg Ordnans yn gyfeirnod grid 12 digid wedi'i rannu'n ddau rif 6 digid (X ac Y). Gellir cael hwn o ordnancesurvey.co.uk

3.3 Os ydych wedi cyflwyno unrhyw gais/geisiadau perthnasol cysylltiedig, rhowch y cyfeirnod(au), bydd hyn yn ein helpu i brosesu eich cais.

Nodyn 4: Cyflwr y tir

4.1 Diffiniadau o ddefnydd blaenorol

a) Tir glas/amaethyddiaeth: Arwynebedd tir a ddefnyddiwyd yn flaenorol ar gyfer amaethyddiaeth, tir coedwig neu ryw safle arall heb ei 
ddatblygu.

b) Tai: Safle wedi'i neilltuo ar gyfer eiddo domestig.

c) Diwydiant: Safle wedi'i neilltuo ar gyfer defnydd masnachol neu ddiwydiannol.

d) Tirlenwi: Safle gwaredu lle caiff gwastraff solet, megis papur, gwydr, a metel, ei gladdu rhwng haenau o faw a deunyddiau eraill.

4.2 Mae digwyddiadau llygru yn cynnwys unrhyw ddigwyddiad fyddai wedi peri i’r tir o fewn y safle gael ei halogi; byddai hyn yn cynnwys 
unrhyw gyfryngau y tynnir sylw atynt yn Nodyn 4.3. Yn ogystal â hyn, ystyrir bod y safle wedi'i halogi os yw wedi'i leoli o fewn 100m i orsaf 
betrol neu safle diwydiannol a fyddai'n defnyddio ac yn gwaredu cyfryngau halogi.

4.3 Enghreifftiau o'r halogyddion a nodir yng ngwestiwn 4:

a) Cyfansoddion organig actif ar yr wyneb: glanedyddion, sebonau, cyfryngau gwlychu neu alcohol

b) Cyfryngau ocsideiddio crynodedig: Clorin, asid nitrig ac asid sylffwrig

Nodyn 5: Proffil y datblygiad

5.1 Mae angen i ni wybod cyfanswm sawl eiddo a fydd yn cael ei lenwi erbyn diwedd y datblygiad fel y gallwn asesu'r effaith ar ein 
rhwydwaith dŵr.

5.2 Yn yr adran hon, mae gofyn i chi roi rhestr o fanylion cysylltiedig yr holl unedau masnachol sy'n cael eu hadeiladu ar y safle fel rhan  
o'r datblygiad hwn. Isod ceir tabl sy'n dangos y mathau o eiddo a beth yw’r cyfansymiau sydd eu hangen ar gyfer pob un:

Nodiadau canllaw

Math o eiddo   Cyfanswm nifer
Gwesty   Gwelyau
Ysbyty   Gwelyau
Cartrefi gofal  Gwelyau
Ysgolion   Disgyblion 
Tai bwyta   Seddi

5.3 Mae angen cwblhau copi o Dabl C ar gyfer pob uned a fydd yn cael ei hadeiladu ar y safle.



Nodyn 6: Darpariaeth storio

6.1 Dylid dylunio systemau chwistrellu i BS EN 12845:2004

6.2 Cysylltwch â'r Swyddog Dŵr yn y Gwasanaeth Tân ac Achub lleol os ydych chi'n ansicr o'r gofynion llif ymladd tân ar gyfer y datblygiad 
arfaethedig.

Nodyn 7: Cynigion carthffosiaeth

7.1 Rhowch y cyfeirnod unigryw ar gyfer y caniatâd cynllunio a roddwyd gan awdurdod y cyngor.

7.2 Caniatâd amlinellol: Math o ganiatâd cynllunio a gynlluniwyd i brofi'r egwyddor a yw datblygiad yn dderbyniol. Gall yr awdurdod 
cynllunio ofyn am unrhyw fanylder y credant sy'n angenrheidiol ar gyfer dod i benderfyniad, er mai dim ond ychydig o wybodaeth a 
ddarperir fel arfer. Nid yw caniatâd amlinellol yn awdurdodi adeiladu, dim ond bod y safle'n addas i'w ddatblygu.

Caniatâd Llawn: Asesiad cynllunio manwl a fydd yn rhoi caniatâd i'r gwaith adeiladu ddechrau, yn ogystal â chadarnhau defnydd y safle  
yn y dyfodol.

7.3 Diffiniadau:

Dŵr budr: Dŵr budr yw'r dŵr gwastraff o'ch toiled, bidet, bath, basnau, sinciau, peiriannau golchi, peiriannau golchi llestri a chawodydd  
ac ati.

Dŵr wyneb: Dŵr wyneb yw glaw wrth iddo gasglu o amgylch eich eiddo.

SDCau: Systemau Draenio Cynaliadwy - sy’n cael eu cynllunio er mwyn lleihau effaith bosibl datblygiadau newydd ac eiddo presennol mewn 
perthynas â gollyngiadau draenio dŵr wyneb. Gwneir hyn trwy ail-greu systemau naturiol sy’n defnyddio datrysiadau cost effeithiol nad 
ydynt yn cael fawr o effaith ar yr amgylchedd i ddraenio dŵr ffo oddi ar yr wyneb trwy ei gasglu, ei storio, a’i lanhau cyn caniatau iddo gael 
ei ollwng yn raddol yn ôl i’r amgylchedd, megis i gyrsiau dŵr.

Nodiadau canllaw (parhad)
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