
Cysylltiad arferol prif bibell
mewn llinell

Enw’r Darparwr Hunan-osod: Cyfeirnod Hafren Dyfrdwy:

Enw cyswllt: Rhif Ffôn: Dyddiad: 

Lleoliad y gwaith: 

Cyfeirnod Grid:                                X =                                                         Y =         
 
Disgrifiad o’r gwaith arfaethedig:

Hysbysiad ar gyfer cysylltiad gan SLP (darparwr hunan-osod)

Manylion y Bibell

Prif bibell bresennol Maint: Deunydd:

Prif bibell newydd Maint: Deunydd:

Manylion y cysylltiad (rhowch gylch o amgylch)

Prif bibell wedi’i gosod o’r newydd Ie / Nage

Â phrif bibell a reolir gan falf llifddor / falf rhaw ddwbl Ie / Nage

Â phrif bibell nad yw’n cyflenwi eiddo Ie / Nage

Dull ynysu’r cyflenwad (rhowch gylch o amgylch)

Gweithredu falf Ie / Nage

Gwasgu i ddiffodd Ie / Nage

Falf rhaw ddwbl Ie / Nage

Arall, disgrifiwch: 

Dyddiad ac amser dechrau arfaethedig: Dyddiad ac amser gorffen arfaethedig:

Sylwadau Person Cymwys Uwch (SCP): 

Enw'r SCP: Rhif EUSR: Rhif cyswllt y SCP:



Person Cymwys fydd yn cyflawni’r gwaith (CP): 

Rhif EUSR: 

Nodwch; os bydd y CP yn newid, cysylltwch ag UUW i gael caniatâd  
i barhau.

At ddefnydd Severn Trent yn unig

Dyddiad derbyn:

Dyddiad prosesu:

Rhif y cais:

Gwaith wedi’i gwblhau:

Tystysgrif breinio wedi’i gyhoeddi:

Gwybodaeth atodol

Datganiad dull

Cyfeirnod:

Dyddiad: 

Rhaid atodi datganiad dull i’r cais hwn.  Dylai’r datganiad dull hwn 
gynnwys manylion:

- unrhyw waith paratoadol

- gofynion deunyddiau a pheiriannau

- cyfarpar a gwiriadau diogelwch

- braslun o'r cysylltiad arfaethedig

Cyfeirnod cynllun: Gwybodaeth arall:

- copi o gynllun yn dangos y brif bibell sydd i’w chysylltu

-  copi o’r dystysgrif prawf gwasgedd ar gyfer y brif bibell a osodwyd 
o’r newydd

-  copi o ganlyniadau samplau a basiwyd yn dilyn diheintio’r brif 
bibell a osodwyd o’r newydd

-  rhestr o’r cysylltiadau gwasanaeth arfaethedig â’r brif bibell 
newydd yn nodi dyddiadau cysylltu bras

Tystysgrif Prawf Gwasgedd: 

Canlyniad sampl BAC: i’w gadarnhau gan STW

Rhestr gwasanaethau: 

Llofnod y SCP: Enw wedi’i brintio: Dyddiad:

Llofnod y CP: Enw wedi’i brintio: Dyddiad:

Cymeradwyaeth STW

Rheolwr y rhwydwaith dŵr:
Rôl: Dyddiad:

Sylwadau STW:

Cysylltiad arferol prif bibell
mewn llinell
Hysbysiad ar gyfer cysylltiad gan SLP (darparwr hunan-osod)


