
Rhowch wybod i ni am y safle:

Tystysgrif Prawf Gwasgedd a Chlorineiddio

Tystysgrif Mabwysiadu Hydrant Tân wedi’i roi i’r Gwasanaeth Tân ac Achub (GTA) lleol

Copi o’r Cofnod Swabio

Lluniadau fel y’u gosodwyd

Ffurflen diweddaru Data Asedau

Taflen safle wedi’i harwyddo’n derfynol os ydych wedi cael taith gerdded ar y safle

Ticiwch yma os mai hon yw’r Ffurflen 3 olaf i chi ei hanfon atom

Rhowch wybod i ni pa ddogfennau comisiynu rydych wedi eu hanfon atom: 
(Nodwch - Ni fyddwn yn dechrau comisiynu’r brif bibell nes byddwn ni wedi derbyn yr holl ddogfennaeth)

Anfonwch y ffurflen wedi’i llenwi atom ni trwy NewConnections.SelfLayTeam3@hdcymru.co.uk ynghyd â chanlyniadau’r prawf gwasgedd  
o fewn 24 awr i brofi’r brif bibell.
Gallaf gadarnhau fy mod wedi anfon copi o’r Dystysgrif Mabwysiadu Hydrant Tân at y Gwasanaeth Tân ac Achub. 
Gallaf gadarnhau fy mod wedi anfon copi o’r ffurflen hon at Gofrestr Lloyd’s trwy WIRS.Schedules@lr.org

Cyfeiriad y Safle

Enw’r Datblygwr 

Darparwr Hunan-osod (SLP)

Rhif ffôn cyswllt

Enw cyswllt 

Cyfeirnod HD

Defnyddiwch y ffurflen hon i roi gwybod i ni eich bod eisiau cysylltu’r brif bibell ddŵr newydd. Rhaid ei hanfon atom 10 diwrnod cyn y bydd angen y 
cysylltiad.

Samplo a chomisiynu 

Rhowch wybod i ni pwy fydd yn 
gwneud y cysylltiad               Hafren Dyfrdwy                                Y darparwr hunan-osod a enwyd uchod os felly, atodwch Hysbysiad Arferol 

Cysylltiad Prif Bibell Mewn Llinell 

Ffurflen 3

Enw wedi’i brintio Dyddiad

Llofnod

Os cewch unrhyw anhawster wrth lenwi’r ffurflen hon, ffoniwch ni ar 0330 678 1481.

Dulliau o lofnodi: llofnodi’n electronig (trwy ddefnyddio’r offeryn llofnodi ar Adobe Acrobat), llwytho ID digidol neu lofnodi â llaw 
(sganio’r ddogfen a’i hanfon atom).

A fydd unrhyw eiddo yn cael eu heffeithio gan y cysylltiad hwn? Bydd Na fydd

Os bydd, dywedwch wrthym pa blotiau

Prif bibell ddŵr
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