
Adran 1a: Manylion yr ymgeisydd

Adran 1b: Manylion Asiant/Ymgynghorydd (i'w gwblhau dim ond os defnyddir asiant/ymgynghorydd)

Adran 1c: Manylion y safle

Cais am ddargyfeirio ased dŵr glân Hafren Dyfrdwy.  
Adran 185 Deddf y Diwydiant Dŵr 1991.

Cais

Enw'r Ymgeisydd  

Enw'r asiant/ymgynghorydd 

Enw cyswllt

Enw cyswllt

Rhif ffôn

Rhif ffôn

Rhif ffôn symudol

Rhif ffôn symudol

Cyfeiriad e-bost

Cyfeiriad e-bost

Rhif cwmni cofrestredig 

Rhif cwmni cofrestredig 

Cyfeirnod Arolwg Ordnans 

Cyfeirnod cais cysylltiedig 

Beth ydych chi'n ei adeiladu ar y safle?
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Cyfeiriad

Cyfeiriad

Enw a chyfeiriad y safle

dargyfeirio dŵr

Cod Post 

Cod Post 

Cod Post 

Ffurflen D

Cadwch gopi o'r cais hwn ar gyfer 
eich cofnodion eich hun.  
 
Ceir rhagor o wybodaeth yn yr  
adran nodiadau canllaw.

X: Y:
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Adran 2: Asedau i’w dargyfeirio 

Rheswm dros y dargyfeirio:

Graddfeydd amser ar gyfer y rhaglen waith

Dyddiad dechrau: Dyddiad gorffen disgwyliedig:

1. A fydd unrhyw newidiadau i’r lefel tir gorffenedig o’r hyn ydyw nawr? Os bydd, rhowch fanylion faint fydd hyn yn 
newid (mm)

2. Beth fydd uchafswm pwysau unrhyw gerbydau/beiriannau a fydd yn croesi’r brif bibell ddŵr yn ystod ac ar ôl yr 
adeiladu?

Adran 3. Manylion adeiladu

Nodwch y bydd newidiadau i ofynion gosod y brif bibell yn arwain at daliadau ychwanegol a gallai beri oedi i’r gwaith 
gosod.

Ar ba sail hoffech chi i Hafren Dyfrdwy gynnal y gwaith o osod prif bibell ddŵr?

Gosod yn unig (y datblygwr i gloddio ac ôl-lenwi)

Hunan-adeiladu: ewch i adran 3A

Hafren Dyfrdwy i gloddio ac ôl-lenwi



Enw cyswllt

Rhif TAW
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Manylion cyswllt y contractwr hunan-adeiladu:

Bydd telerau ac amodau cynllun hunan-adeiladu Hafren Dyfrdwy Cyf yn berthnasol. (Gallwch gael copi o’n gwefan neu trwy 
gysylltu â’n tîm Cysylltiadau Newydd ar 0330 6781 481)

Rhaid i’n holl waith gydymffurfio â’r fersiwn gyfredol o UKWIR Self-Laying of Water Mains and Services

Rwyf wedi darllen y Polisi Hunan-osod Prif Bibellau Dŵr (gallwch gael copi o’n gwefan hdcymru.co.uk neu trwy gysylltu â’n 
tîm Cysylltiadau Newydd ar 0330 6781 481)

Ticiwch i gytuno:

Adran 3 parhad

Rydym yn gweithredu cynlluniau hunan-adeiladu sy’n caniatáu i ddatblygwyr drefnu i osodwyr (SLOs) achrededig WIRS

(Cynllun Rheoleiddio'r Diwydiant Dŵr) osod prif bibellau, a/neu wasanaethau, ar safleoedd datblygu.

I chwilio am osodwyr achrededig WIRS, ewch i www.lloydsregister.co.uk. Mae angen i’r adran hon gael ei chwblhau’n

llawn ar gyfer pob safle ble mae datblygwr yn dymuno cael gwaith wedi’i hunan-adeiladu.

Enw llawn: Rhif ffôn

Rhif ffôn symudol

Cyfeiriad e-bost

Rhif cwmni cofrestredig

Cyfeiriad

Cod Post 

Adran 3a. Manylion adeiladu

Trwy wneud y cais hwn, rwy’n cytuno:



Adran 4. Rhestr wirio/ gwybodaeth a chynlluniau angenrheidiol 

a.   Ai chi yw perchennog y tir? (darparwch dystiolaeth megis copi o’r teitl neu’r weithred ar gyfer  
y tir/eiddo) Ie                          Nage   

     Os nage, a yw’r ardal wedi’i chynnig ar gyfer cael ei mabwysiadu gan yr Awdurdod Priffyrdd? Ydy                  Nac ydy   
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Nodwch y bydd cyflwyniadau anghyflawn yn cael eu dychwelyd a bydd hynny’n peri oedi i’ch cais. Er mwyn sicrhau y caiff  
eich cais ei brosesu’n gyflym, sicrhewch eich bod wedi cwblhau pob cwestiwn ar y ffurflen gais a defnyddiwch y rhestr wirio 
isod i gynnwys unrhyw ddogfennau ategol y gall fod eu hangen arnom. Ticiwch i nodi bod gwybodaeth wedi'i hatodi.

Nodwch y bydd ceisio caniatâd i gloddio’r tir wedi i’r cais gael ei wneud yn peri oedi i’r broses  
o gwblhau’r gwaith.

Os ydy, a yw’n dir cyhoeddus neu breifat?                                                                                          Cyhoeddus                 Preifat    

b. A oes gennych ganiatâd i fynd trwy’r tir?                                                                                                     Oes               Nac oes   

Nodwch y bydd bod heb ganiatâd i fynd trwy’r tir yn peri oedi i brosesu’r cais.

c. Ydych chi wedi ymgynghori â’r holl bartïon perthnasol ynglŷn â materion archaeolegol ac               Ydw               Nac ydw 

Os oes, rhowch fanylion:

amgylcheddol?

d. A oes unrhyw wybodaeth arall allai fod yn berthnasol i waith Hafren Dyfrdwy ar y safle?                  Oes               Nac oes   
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Rhestr wirio, cynhwyswch: Wedi’i gynnwys

Cynllun yn dangos union leoliad y safle.  

Cynllun o’r safle neu luniad adeiladu yn dangos y cynllun arfaethedig.

Copi electronig o’r cynlluniau mewn fformat Autocad .dwg, anfonwch trwy e-bost i new.connections@hdcymru.co.uk  
neu anfonwch atom trwy’r post ar CD.  
Os byddwch yn ei anfon trwy e-bost, defnyddiwch gyfeiriad eich safle fel pennawd i’r e-bost.

Canlyniadau unrhyw dyllau prawf/wasanaethau cyhoeddus a gwblhawyd.

Manylion dyfnderau’r gwaith adeiladu yn y lleoliad(au) ble mae prif bibell ddŵr Hafren Dyfrdwy.

Adran 4. Rhestr wirio/gwybodaeth a chynlluniau angenrheidiol (parhad)

Adran 5. Datganiad a manylion talu 
Nodwch a yw’r cais hwn ar gyfer:

amcangyfrif cyllidebol                  amcangyfrif cost llawn                          taliad ffi

Talu’r Ffi: Os ydych am dalu â siec, gwnewch hi’n daladwy i Hafren Dyfrdwy Cyf (a'i phostio atom gyda'ch ffurflen gais wedi'i 
chwblhau). Os na fyddwch wedi cynnwys taliad gyda’ch cais, byddwn yn cymryd y byddwch yn talu gyda cherdyn debyd/
credyd a byddwn yn cysylltu â chi pan fyddwn yn derbyn y cais er mwyn cymryd taliad.

Gweler ein dogfen taliadau yn hdcymru.co.uk/developers i gael y ffïoedd cyfredol.

Gallwch gyflwyno’ch ffurflen gais a’r dogfennau ategol trwy e-bost neu ei phostio atom. 

Cyfeiriad post:

Hafren Dyfrdwy 
PO Box 5311 
Coventry 
CV3 9FH

Neu anfonwch nhw trwy e-bost at  new.connections@hdcymru.co.uk

Os byddwch yn anfon eich cais atom drwy e-bost, byddwn yn cymryd y byddwch yn talu gyda cherdyn credyd/debyd a 
byddwn yn cysylltu â chi i gael taliad.

Os bydd angen i chi siarad â ni am y cais hwn, ffoniwch ni ar: 0330 678 148



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



Nodiadau canllaw
Er mwyn sicrhau na fyd unrhyw oedi wrth brosesu’ch cais, gwnewch yn siŵr eich bod yn darparu’r wybodaeth fwyaf 
diweddar a chywir. 

Nodyn 1: Manylion yr ymgeisydd

• 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.

• 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.

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

• Byddwn yn derbyn ffurflen gais a gwblhawyd gan Asiant/Ymgynghorydd, fodd bynnag, yr ymgeisydd sy’n parhau’n gyfrifol am gynnwys 

y ffurflen gais a rhaid iddo/iddi lofnodi'r ffurflen gais.

• 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.

• 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 www.ordnancesurvey.co.uk

• Os ydych wedi gwneud ymholiad datblygu neu wedi cyflwyno unrhyw geisiadau sy'n gysylltiedig â'r safle hwn, rhowch y cyfeirnodau. 

Bydd hyn yn ein helpu i brosesu eich cais. 

Nodyn 2: Ased(au) i’w dargyfeirio

Cais yw hwn am ddargyfeirio ased dŵr glân o dan Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991. Ni ddylid ei Ddefnyddio ar gyfer dargyfeiriad o dan 

Ddeddf Ffyrdd Newydd a Gwaith Stryd 1991 (NRSWA) 
 
Nodyn 3: Manylion adeiladu

Rhif Cwmni Cofrestredig: Enw'r busnes sydd wedi'i gofrestru gyda Thŷ'r Cwmnïau (www.companieshouse.gov.uk)

• Mae rhif cofrestru TAW yn alffaniwmerig ac mae'n cynnwys hyd at 15 o nodau. Mae’r ddwy lythyren gyntaf yn dynodi’r aelod 

wladwriaeth berthnasol yn yr UE, er enghraifft DE am Yr Almaen.

• Wrth nodi'ch rhif TAW, rhaid iddo gynnwys y ddwy lythyren sy'n nodi eich aelod-wladwriaeth yn yr UE (e.e. DK ar gyfer Denmarc, 

EL ar gyfer Gwlad Groeg, a GB ar gyfer y Deyrnas Unedig).

• Gallwch gael eich rhif gan www.hmrc.gov.uk/vat 

Nodyn 4: Rhestr wirio/ gwybodaeth a chynlluniau angenrheidiol

Nid oes unrhyw nodiadau canllaw yn yr adran hon.

 
Nodyn 5: Datganiad

Nid oes unrhyw nodiadau canllaw yn yr adran hon.

Nodwch: Gall gwybodaeth annigonol neu wallus arwain at oedi wrth brosesu eich cais.
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