
Cyflenwad carthffosiaeth 
cysylltiadau 

Cais i ofyn am gysylltiad(au) carthffosiaeth newydd yr ydych chi’n ei wneud o fewn 
ffiniau eich safle neu gylïau priffordd. Gellir defnyddio’r cais hwn ar gyfer cysylltiadau 
uniongyrchol neu anuniongyrchol. 



Adran 1
1a. Manylion yr ymgeisydd 

Cais i ofyn am gysylltiad(au) carthffosiaeth newydd yr ydych chi’n ei wneud o fewn ffiniau eich safle neu 
gylïau priffordd. Gellir defnyddio’r cais hwn ar gyfer cysylltiadau uniongyrchol neu anuniongyrchol. Gallwch 
wneud cais am nifer o gysylltiadau ar un ffurflen - llenwch yr adran briodol ar gyfer y math o gysylltiad sydd 
ei angen arnoch.

Enw cyswllt Nodyn 1.1

Cyfeiriad  Nodyn 1.2

Cod Post Rhif ffôn

Rhif ffôn symudol Cyfeiriad e-bost

Rhif cwmni cofrestredig  Nodyn 1.3

Cynnwys

Adran 1    Manylion yr ymgeisydd

Adran 2    Manylion y safle

Adran 3    Rheoliadau CDM (2015) 

Adran 4    Manylion yr eiddo 

Adran 5    Manylion y cysylltiad 

Adran 6    Rhestr wirio a thaliad 
Adran 7   Datganiad
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1b. Manylion asiant/ymgynghorydd(cwblhewch dim ond os ydych yn defnyddio asiant neu ymgynghorydd) 

Enw’r asiant/ymgynghorydd Nodyn 1.4

Cyfeiriad yr asiant/ymgynghorydd Nodyn 1.2

Cod Post

Rhif ffôn symudol Cyfeiriad e-bost

Rhif cwmni cofrestredig Nodyn 1.3

Rhif ffôn

Cysylltiadau cyflenwad carthffosiaeth

I gael rhagor o wybodaeth: 
W: hdcymru.co.uk/developers 
T:  0330678148 



Adran 2
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2a. Manylion y safle

A fydd unrhyw rai o’r eiddo nad ydynt yn gartrefi ar y safle yn cael cysylltiad ar gyfer dŵr glân? Bydd      Na fydd    

Os na fydd, ydych chi wedi gwneud cais i Gwmni Dŵr a Charthffosiaeth (CDCh) arall am ddŵr glân? Ydw       Nac ydw    

Os ydych, rhowch wybod i ni: 

Enw’r CDCh rydych chi wedi gwneud cais iddo

Cyfeirnod y cais/ceisiadau

1e. Cysylltiad(au) dŵr

Cyfeiriad y safle Nodyn 2.1

Cod Post

Cyfeirnod ceisiadau cysylltiedig: Nodyn 1.5

Enw'r Safle

Beth ydych chi'n ei adeiladu ar y safle?

Cais am gysylltiad cyflenwad carthffosiaeth (S106)     Cais am garthffos newydd (S104)

Cais ymholiad datblygwr        Cais 
dargyfeirio carthffos

1d. Ceisiadau cysylltiedig:

1c. Gohebiaeth

Gyda phwy ddylem ni ohebu?  Ymgeisydd              Asiant

A oes unrhyw un arall y byddech chi'n hapus i ni drafod eich cais ag ef/hi? Os oes, rhowch wybod i ni yma:  
 

Sut hoffech chi i ni gysylltu â chi? E-bost Post
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2. Os ydynt ar gael, rhowch fanylion ffitiadau dŵr ar gyfer yr eiddo uchod yn y tabl isod.

2c. Defnydd blaenorol o'r safle 

Os yw'r safle wedi cael ei ddefnyddio o'r blaen, gall fod risg fod y tir wedi ei halogi.  
Er mwyn sicrhau nad fydd eich cyflenwad a'n rhwydwaith yn cael eu halogi, cadarnhewch y canlynol:

2d. Cyflenwadau blaenorol

 Dywedwch wrthym am unrhyw eiddo a allai fod wedi cael cysylltiad dŵr neu garthffos blaenorol sydd wedi'i filio gan Hafren Dyfrdwy (HD) o fewn y pum mlynedd 
diwethaf. Nodyn 2.4

Os bu gan yr eiddo yma gysylltiad na fydd yn cael ei ddefnyddio fel rhan o'ch datblygiad, byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon i benderfynu a allwn osod credydau 
ar eich taliadau seilwaith a allai leihau'r swm y bydd angen i chi ei dalu.

Os ydych chi'n gwybod manylion am ragor o eiddo, rhowch wybod i ni am y rhain ar ddalen ychwanegol a'i hanfon atom gyda’r ffurflen gais.

Ar gyfer beth y defnyddiwyd y safle yn flaenorol? Nodyn 2.3 

Tai                      Tir glas/Amaethyddiaeth                        Diwydiant                        Tirlenwi    

Arall 

  Cyfeiriad yr eiddo blaenorol Defnydd blaenorol Dyddiad dymchwel Rhif Cyfrif HD

Cyfeiriad e-bost

Rhif ffôn

Rhif ffôn symudol

Cod Post

Cyfeiriad y contractwr Nodyn 1.2

2b. Manylion y contractwr
Os nad oes gennych gontractwr ar y safle eto, peidiwch â gwneud cais.

Dywedwch wrthym pwy fydd yn cynnal y gwaith ar y cysylltiad(au) carthffosiaeth. Ar gyfer cysylltiadau carthffosiaeth uniongyrchol, bydd angen i’r person sy’n cynnal 
y gwaith ddarparu datganiad dull ac asesiad risg penodol ar gyfer y safle yn cwmpasu’r gwaith cysylltu carthffosiaeth. Bydd angen i chi gyflwyno hynny gyda’r cais. 
Bydd angen i chi wirio’u polisi Iechyd a Diogelwch hefyd er mwyn sicrhau eu bod yn ddiogel i weithio ar y rhwydwaith carthffosiaeth. Os ydyn nhw wedi rhoi hwn i ni 
o fewn y 12 mis diwethaf, does dim angen i chi ei anfon eto.

Enw’r contractwr Nodyn 2.2

Rhif cwmni cofrestredig Nodyn 1.3



Adran 3
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3a: Rheoliadau Rheoli Adeiladu a Dylunio (CDM) 2015

1. A yw'ch prosiect yn hysbysadwy? Nodyn 3.1 Ydy          Nac ydy    

Mae eich prosiect yn hysbysadwy os bydd gwaith adeiladu yn para mwy na 30 diwrnod gwaith a bod mwy nag 20 o weithwyr yn gweithio 
 ar yr un pryd ar unrhyw adeg yn y prosiect; neu'n cynnwys mwy na 500 o ddyddiau person.

Os nad ydy, ewch i gwestiwn 3.

2. A yw'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch wedi cael gwybod bod eich prosiect yn hysbysadwy? Nodyn 3.2 Ydy          Nac ydy    

Os nad ydy, mae angen i chi gysylltu â'r HSE yn www.hse.gov.uk i ddweud wrthynt fod eich prosiect yn hysbysadwy cyn i chi gyflwyno'r ffurflen gais hon.

3. A yw'r gwaith sy'n cael ei wneud ar gyfer cleient domestig? Nodyn 3.3 Ydy          Nac ydy    

4.  Os ateboch ydy i gwestiwn 3, ydych chi wedi rhoi gwybod i'r prif ddylunydd a/neu'r prif gontractwr  Ydw          Nac ydw    am eu cyfrifoldebau? Nodyn 3.4

5.  Os ateboch nac ydy, i gwestiwn 3, rhowch fanylion cyswllt ar gyfer y cleient, y prif ddylunydd a/neu’r prif gontractwr isod Nodyn 3.5

   Ffitiadau dŵr blaenorol   Cyfanswm

   Seston fflysio toiled

   Basn ymolchi mewn tŷ

   Basn ymolchi mewn man arall

   Baddonau (maint tapiau 20mm)

   Baddonau (tapiau’n fwy nag 20mm)

   Cawod

   Sinciau (maint tapiau 15mm)

   Sinciau (tapiau mwy na 15mm)

   Tap chwistrellu

   Bidet

   Offer domestig (e.e. peiriant golchi llestri, peiriant golchi, uned gwaredu gwastraff)

   Offer cymunedol neu fasnachol

   Unrhyw ffitiad neu allfa ddŵr arall (gan gynnwys tap, ond heb gynnwys wrinal neu feddalydd dŵr)

Nodwch - codir taliadau seilwaith yn unol â'n Cynllun Taliadau

Ar gyfer unrhyw eiddo nad ydynt yn gartrefi yr ydych wedi rhoi gwybod i ni amdanynt uchod, dywedwch wrthym am y ffitiadau dŵr yn y tabl yma. 
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Enw'r Cleient Enw’r Prif Gontractwr Nodyn 3.5

Enw'r Prif Ddylunydd

Enw cyswllt Enw cyswllt

Enw cyswllt

Rhif ffôn Rhif ffôn

Rhif ffôn

Rhif ffôn symudol Rhif ffôn symudol

Cyfeiriad e-bost Cyfeiriad e-bost

Cyfeiriad e-bost

Cyfeiriad 

Cod Post

Cyfeiriad 

Cod Post

Cyfeiriad 

Cod Post



Adran 4
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4a: Manylion yr eiddo 

Ydy’r cysylltiad ar gyfer:                  Eiddo newydd     Eiddo sy’n bodoli eioes 

Nodwch fath a nifer yr unedau: Nodyn 4.1

Masnachol        Tai               Apartment          Draenio priffordd yn unig

A oes gennych gysylltiad carthffosiaeth ar hyn o bryd? Oes          Nac oes    

A oes gennych gysylltiad dŵr ar hyn o bryd? Oes          Nac oes    

Os oes, ydych chi’n cael eich cyflenwi gan Hafren Dyfrdwy? Ydw          Nac ydw    

Os ydych, rhowch rif y cyfrif bilio Nodyn 4.2          

Os nad ydych, rhowch enw’r cwmni cyflenwi dŵr        

Ydych chi wedi gwneud cais am gyflenwad dŵr newydd gan Hafren Dyfrdwy? Nodyn 4.3 Ydw          Nac ydw    

Ffitiadau dŵr yn y dyfodol   Cyfanswm

Seston fflysio toiled

Basn ymolchi mewn tŷ

Basn ymolchi mewn man arall

Baddon (maint bras tap ¾ 0.75modfedd / 20mm)

Baddon (maint bras tap yn fwy na ½ 0.5in / 15mm)

Cawod

Sinc (maint bras tap ¾ 0.75modfedd / 20mm)

Sinc (maint bras tap yn fwy na ½ 0.5in / 15mm)

Tap chwistrellu

Bidet

Offer domestig (e.e. peiriant golchi llestri, peiriant golchi, uned gwaredu gwastraff)

Offer cymunedol neu fasnachol

Unrhyw ffitiad neu allfa ddŵr arall (gan gynnwys tap, ond heb gynnwys wrinal neu feddalydd dŵr)

                        

Os yw’r cysylltiad ar gyfer defnydd masnachol, llenwch y tabl isod i ddweud wrthym am y ffitiadau dŵr.



Adran 5
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5a: Manylion y cysylltiad

Mae cysylltiadau carthffosiaeth ar sail hunanosod, h.y. Chi neu’ch contractwr sy’n cyflawni’r gwaith cysylltu.  
Byddwn ni’n cymeradwyo, archwilio a llofnodi’r gwaith yn derfynol ac mae’n bwysig ein bod ni’n asesu’n rhwydwaith ac yn deall galw ychwanegol er mwyn ein helpu 
ni i nodi ym mhle y gall fod ange uwchraddio’n rhwydwaith yn y dyfodol.

Efallai y gwelwch y bydd yn rhwyddach i chi gwblhau’r adran hon gyda’ch contractwr gan y byddant yn gallu darparu’r wybodaeth angenrheidiol. Ar gyfer unrhyw 
gysylltiad sy’n cael ei wneud yn uniongyrchol i’r garthffos gyhoeddus, bydd angen i ni gael datganiad dull ac asesiad risg penodol ar gyfer y safle, a bydd rhaid i’ch 
contractwr roi’r rhain i chi gael eu cyflwyno gyda’r cais.  

Os ydych chi’n gwneud cais am gysylltiad carthffos dŵr wyneb neu gyfunol, bydd angen i chi roi tystiolaeth i ni er mwyn dangos pam nad yw defnyddio suddfan(nau) 
yn ddichonadwy  Gall y dystiolaeth hon fod naill ai’n ddarn o adroddiad archwilio’r tir, canlyniadau prawf trylifiad neu’n e-bost/llythyr gan reolaeth adeiladu.

Cysylltiad Llifau carthffosiaeth

Rh
if 

y c
ys

yll
tia

d

An
un

io
ng

yr
ch

ol

Un
io

ng
yr

ch
ol

 o 
fe

wn
 

ffi
ni

au
 ei

ch
 sa

fle
 ei

ch
 hu

n

Bu
dr

Lli
f a

nt
er

th
 a 

 
dd

isg
wy

lir
(l/

s) 
ne

u  
nif

er
 yr

 ei
dd

o

Dŵ
r w

yn
eb

Lli
f a

nt
er

th
 a 

dd
isg

wy
lir

 
ne

u a
rw

yn
eb

ed
d a

rw
yn

eb
 

m
ew

n m
2

Cy
fu

no
l

Lli
f a

nt
er

th
 a 

 
dd

isg
wy

lir
 (l/

s)

Ar
wy

ne
be

dd
 ar

wy
ne

b  
m

ew
n m

2

1 ✓ ✓ 0.046

Llenwch dabl 1 isod, gan dicio’r blwch priodol ar gyfer y math o gysylltiad a llif carthffosiaeth.  
Ar gyfer pob cysylltiad uniongyrchol, llenwch dabl 2 hefyd.

Mae angen ffi a chymeradwyaeth ar wahân ar gyfer pob cysylltiad â’r garthffos bresennol.

Adran 5b: Gorsaf bwmpio

 A fydd gorsaf bwmpio breifat yn cael ei gosod?  Bydd    
Na fydd   

Os bydd, rdywedwch wrthym beth yw’r gwneuthuriad a’r model

   

Os ydych yn gosod gorsaf bwmpio, mae angen i chi roi manylion yr orsaf bwmpio i ni gyda’ch ffurflen gais.

Tabl 2- Llenwch linell ar gyfer pob cysylltiad carthffos uniongyrchol.

Ble a sut ydych chi’n cysylltu Pibell garthffosiaeth 
rydych chi’n ei gosod

Pibell bresennol 
rydych chi’n cysylltu iddi
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1 Twll archwilio 
presennol 150m 0.9m Polygarthffos 150m 1.4m Clai D 450m 0.9m Plastig
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Adran 6 - Rhestr wirio a thaliad
Anfonwch yr holl wybodaeth atom cyn gynted ag y gallwch er mwyn i ni allu prosesu’ch cais a dod yn ôl atoch cyn gynted â phosibl.

Mae ffi am bob math o gais; mae i’w weld isod a gallwch ganfod rhagor o wybodaeth am ein ffïoedd yn hdcymru.co.uk/developers neu drwy’n ffonio ni ar 0330 
6781481. Dangosir yr opsiynau talu isod, ond os ydych chi'n talu trwy siec, gwnewch yn siŵr ei fod yn sownd yn ddiogel i'r ffurflen gais a bod yr holl eitemau'n cael eu 
postio gyda'i gilydd. 

Gwnewch yn siŵr eich bod yn darparu’r wybodaeth berthnasol yn y rhestr wirio isod cyn cyflwyno’ch cais.

Os na fyddwn yn derbyn y ffi/ffïoedd ymgeisio o fewn 30 diwrnod o dderbyn eich cais, byddwn yn cymryd yn ganiataol nad ydych chi eisiau bwrw ymlaen â'r cais 

Eitem Wedi’i gynnwys Nid oes angen

Cynllun lleoliad yn dangos yr eiddo sydd angen cysylltiad (i.e. Cynllun arolwg ordnance)

Cynllun o’r safle yn dangos lleoliad siambrau, pibellau a’r garthffos gyhoeddus  

Polisi Iechyd a Diogelwch y contractwr (ar gyfer cysylltiadau uniongyrchol yn unig)

Asesiad risg a datganiad dull penodol ar gyfer y safle (ar gyfer cysylltiadau uniongyrchol yn unig)

Tystiolaeth pam na ellir defnyddio suddfannau

Taliad(au) ffi gymeradwyo (gweler y tabl isod)

Cyfanswm 
nifer

Cyfanswm  
taliad

Cysylltiadau uniongyrchol â charthffos gyhoeddus o fewn ffiniau’r safle (gweler y llyfryn taliadau sydd ar gael ar ein gwefan)

Cysylltiadau anuniongyrchol â draen breifat sy’n gollwng i garthffos gyhoeddus (gweler y llyfryn taliadau sydd ar gael ar ein gwefan)

Cysylltiad uniongyrchol yn y briffordd ar gyfer cysylltiadau gyli priffordd newydd (gweler y llyfryn taliadau sydd ar gael ar ein gwefan)

Cyfanswm  

6a. Rhestr wirio

Mae angen taliad ar gyfer pob cysylltiad carthffosiaeth y byddwch chi’n ei wneud. Dywedwch wrthym am faint o gysylltiadau rydych chi’n gwneud cais a chyfanswm y 
taliad amgaeedig. 

hwn.
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6b. Manylion talu

Dywedwch sut y byddwch yn talu'r ffi ymgeisio:

Ar gyfer taliadau cardiau debyd/credyd, byddwn yn cysylltu â chi pan fyddwn yn derbyn y cais er mwyn cymryd taliad. Gwnewch y siec yn daladwy i Hafren Dyfrdwy 
Ltd a'i phostio atom gyda'ch ffurflen gais wedi'i chwblhau.  
Rhowch eich siec yn sownd i’r ffurflen gais a’u postio gyda’i gilydd.

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

Barclays  
Cod didoli: 20-00-00 
Rhif cyfrif: 33604071 
Rhif UTR: 054 37510 61510 
Rhif cwmni cofrestredig: 2366686

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.

Anfonwch unrhyw geisiadau wedi'u llenwi a'r wybodaeth ategol at:

Hafren Dyfrdwy Cyf 
PO Box 5311 
Coventry 
CV3 9FL

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

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.

Siec Cerdyn debyd/credyd BACS

Dyddiad

Swm

Talwr

Cyf BACS
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Adran 7 - Datganiad (i'w lofnodi gan yr Asiant)

Llofnodwyd    

Dyddiad   

Enw llawn mewn priflythrennau  

Enw’r cwmni: 

Swydd   

Cyfeiriad   

Ticiwch UN opsiwn yn unig a llofnodwch y datganiad.

      Opsiwn 1 - Bydd fy nghontractwr yn gwneud cysylltiad uniongyrchol â charthffos gyhoeddus. 

Rwyf yn cytuno i: 
1.  Fod yn gyfrifol am dalu’r holl gostau a thaliadau sy’n deillio o adeiladu’r draen ochrol/garthffos a gwneud y cysylltiad. Rwyf wedi talu’r ffi ymgeisio ar gyfer 

pob cysylltiad sy’n cael ei wneud ac rwyf yn cytuno i dalu unrhyw gostau ychwanegol ddaw’n ddyledus yn unol â’r llyfryn Taliadau Datblygwyr cyfredol os 
byddaf yn newid fy nghynnig neu ar gyfer ailarchwiliadau neu archwiliadau oddi allan i oriau swyddfa 

        2.  Cyn i’r cysylltiad gael ei wneud gan fy Nghontractwr, rwyf yn cytuno i roi o leiaf pum diwrnod gwaith o rybudd i chi er mwyn i’r gwaith gael ei archwilio 
gennych..

     Opsiwn 2 - Bydd fy nghontractwr yn gwneud cysylltiad anuniongyrchol â draenio preifat. 

Rwyf yn cytuno i: 
1.  Fod yn gyfrifol am dalu’r holl gostau a thaliadau sy’n deillio o adeiladu’r draen ochrol/garthffos a gwneud y cysylltiad. Rwyf wedi talu’r ffi ymgeisio ar gyfer pob 

cysylltiad sy’n cael ei wneud ac rwyf yn cytuno i dalu unrhyw gostau ychwanegol ddaw’n ddyledus yn unol â’r llyfryn Taliadau Datblygwyr cyfredol os byddaf yn 
newid fy nghynnig neu ar gyfer ailarchwiliadau neu archwiliadau oddi allan i oriau swyddfa

Trwy lofnodi'r ffurflen hon rwy'n cadarnhau:

 • Fy mod yn cytuno i’r telerau yn unol a’r hyn a nodir ar gyfer yr opsiwn a ddewisais uchod

• Mai’r Ymgeisydd yw perchennog/deiliad yr eiddo sydd dan sylw yn y cais hwn

•  Y bydd yr holl ofynion statudol, gan gynnwys heb gyfyngiad, Deddf y Diwydiant Dŵr 1991, Rheoliadau Cyflenwi Dŵr (Ffitiadau Dŵr) 1999  a Rheoliadau CDM 2015 
(fel y'u diwygiwyd), yn cael eu bodloni

• Rwyf yn derbyn y bydd ffi ddiwygio’n cael ei chodi arnaf (os yn berthnasol) os bydd angen i mi ddiwygio’r Hysbysiad Cymeradwyo

•  (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.

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.

(os ydych chi'n arwyddo ar ran Cwmni)

(os ydych chi'n arwyddo ar ran Cwmni)
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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 
(www.companieshouse.gov.uk)

1.4  Byddwn yn derbyn ffurflen gais a gwblhawyd gan Asiant/Ymgynghorydd, fodd bynnag, yr 
Ymgeisydd sy'n parhau'n gyfrifol am gynnwys y cais a rhaid iddo/iddi lofnodi'r ffurflen gais.

1.5  Os ydych wedi gwneud ymholiad datblygu neu wedi cyflwyno unrhyw geisiadau sy'n gysylltiedig 
â'r safle hwn, rhowch y cyfeirnodau i ni. Bydd hyn yn ein helpu i brosesu eich cais.

Nodyn 2: Manylion y safle

2.1  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.

2.2  Ar gyfer cysylltiadau dŵr, y contractwr fydd y cwmni a fydd yn cwblhau'r gwaith ar y safle. 
Ar gyfer cysylltiadau carthffosydd, y contractwr fydd y cwmni a fydd yn gwneud y cysylltiad 
gwirioneddol.

2.3 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.

2.4  Cyflenwadau blaenorol

  Mae taliadau seilwaith yn ariannu cynnal ein rhwydweithiau dŵr a charthffosiaeth lleol sydd eu 
hangen i wasanaethu'r galw. Gwneir y taliadau hyn o dan Adran 146 o Ddeddf y Diwydiant Dŵr 
1991. Mae atebolrwydd am daliadau seilwaith yn codi pan fo eiddo a godir o'r newydd yn cael 
ei gysylltu â'r systemau dŵr neu garthffosiaeth cyhoeddus ac yn gallu derbyn dŵr at ddibenion 
domestig. Ar safleoedd ailddatblygu, rhoddir credyd am bob eiddo a oedd â chysylltiad dŵr yn ystod 
y pum mlynedd diwethaf. Bydd taliadau seilwaith yn cael eu cynnwys yn y dyfynbris a gewch ar 
gyfer cysylltu'r cyflenwad dŵr (er nad oes angen cyfreithiol am daliad nes bod y cysylltiad dŵr wedi'i 
wneud).

 Gweler ein cynllun taliadau cyfredol sy'n nodi gwybodaeth bellach ynglŷn â thaliadau seilwaith 
(Sylwer nad yw hyn yn berthnasol i'r taliadau cysylltu y mae'n rhaid eu talu ymlaen llaw).

 Cofiwch, os nad ydych yn gwybod rhif y cyfrif ar gyfer yr eiddo blaenorol, ni fydd hyn yn atal y 
cais rhag cael ei brosesu; fodd bynnag, bydd y wybodaeth hon yn galluogi i'r cais gael ei brosesu'n 
gyflymach.

Nodyn 3:  Rheoliadau Rheoli Adeiladu a Dylunio (CDM) 2015

3.1  Mae eich prosiect yn hysbysadwy os bydd gwaith adeiladu yn para mwy na 30 diwrnod gwaith 
a bod mwy nag 20 o weithwyr yn gweithio ar yr un pryd ar unrhyw adeg yn y prosiect; neu'n 
cynnwys mwy na 500 o ddyddiau person.

NODYN PWYSIG Pan fydd prosiect yn hysbysadwy, rhaid i'r cleient roi hysbysiad ysgrifenedig i'r 
Awdurdod Gweithredol cyn gynted ag y bo'n ymarferol cyn i'r cyfnod adeiladu ddechrau.

3.2 Ceir mwy o wybodaeth am yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) a sut i gysylltu â 
nhw yn www.hse.gov.uk

3.3  Cleient domestig yw rhywun sy'n cael gwaith adeiladu wedi'i wneud yn ei gartref ei hunan, neu 
gartref aelod o'r teulu, nad yw'n cael ei wneud mewn cysylltiad â busnes. Gall awdurdodau lleol, 
cymdeithasau tai, elusennau, landlordiaid a busnesau eraill fod yn berchen ar eiddo domestig, 
ond nid ydynt yn gleient domestig at ddibenion CDM 2015. Os yw'r gwaith yn gysylltiedig â 
busnes sydd ynghlwm wrth eiddo domestig, megis siop, nid yw'r cleient yn gleient domestig.

3.4  Nid yw'n ofynnol i gleient domestig gyflawni'r dyletswyddau a osodir ar gleientiaid masnachol. 
Os mai un contractwr yn unig sy'n ymwneud â'r gwaith, rhaid i'r contractwr gyflawni 
dyletswyddau'r cleient yn ogystal â'r dyletswyddau sydd ganddynt eisoes fel contractwr. Yn 
ymarferol, dylai hyn olygu gwneud fawr ddim mwy i reoli'r gwaith er mwyn sicrhau iechyd a 
diogelwch. Os oes mwy nag un contractwr, rhaid i ddyletswyddau'r cleient gael eu cyflawni gan y 
contractwr sy'n rheoli'r gwaith adeiladu.

  Os dymunant, mae gan gleient domestig hyblygrwydd i gytuno (yn ysgrifenedig) gyda'u 
dylunydd, y pensaer fel arfer, bod y dylunydd yn cydlynu ac yn rheoli'r prosiect. Lle na wneir 
cytundeb o'r fath, bydd y prif gontractwr yn ysgwyddo'r cyfrifoldebau rheoli prosiect yn 
awtomatig.

3.5  Mae HSE yn darparu disgrifiad o'r deiliaid dyletswydd eraill, gan gynnwys: 
Cleientiaid yw sefydliadau neu unigolion y cynhelir prosiect adeiladu ar eu cyfer.

  Prif Ddylunwyr yw dylunwyr a benodir gan y cleient mewn prosiectau sy'n cynnwys mwy nag un 
contractwr. Gallant fod yn sefydliad neu'n unigolyn sydd â gwybodaeth, profiad a gallu digonol i 
gyflawni'r rôl.

  Prif Gontractwyr yw contractwyr a benodir gan y cleient i gydlynu cam adeiladu prosiect lle 
mae'n cynnwys mwy nag un contractwr.

  Fel dylunydd, mae gennym ddyletswydd dan Reoliadau Dylunio a Rheoli Adeiladu (CDM) 2015 i 
roi gwybod i chi am ddyletswyddau'r cleient. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • Sicrhau bod prif ddylunydd cymwys yn cael ei benodi

 • Sicrhau bod prif gontractwr cymwys yn cael ei benodi

 •  Darparu'r holl wybodaeth y gofynnir amdani yn y cais hwn ac unrhyw wybodaeth iechyd a 
diogelwch berthnasol drwy gydol cyfnod dylunio ac adeiladu'r gwaith

 •  Peidio â chaniatáu i'r gwaith adeiladu ddechrau oni bai bod y prif gontractwr wedi paratoi 
cynllun i reoli, monitro a chydlynu iechyd a diogelwch yn ystod y gwaith

 Ceir rhagor o fanylion yn www.hse.gov.uk

Nodyn 4: Manylion yr eiddo

4.1  Draenio priffordd: Draenio priffordd yw gwaredu dŵr glaw trwy rwydwaith o gyrsiau dŵr o 
fathau amrywiol ar hyd ochrau ffyrdd a llwybrau troed. Nid oes rheidrwydd ar Hafren Dyfrdwy 
i dderbyn draenio priffordd, bydd rhaid i unrhyw gynllun i ychwanegu draenio priffordd at y 
rhwydwaith gwastraff gael ei gytuno gyda Hafren Dyfrdwy.

4.2  Bydd rhif cyfrif Hafren Dyfrdwy i’w weld yng nghornel dde uchaf unrhyw ohebiaeth gan Hafren 
Dyfrdwy. Os oes gennych gyfrif byw ond nad oes gennych unrhyw ddogfenaeth yn cynnwys y rhif 
cyfrif 10 digid, cysylltwch a’n hadran Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 03306781481.

4.3  Os ydych wedi gwneud cais am gysylltiad dŵr, rhowch gyfeirnod y cais hwnnw ar flaen y cais 
hwn yn Adran 1.

Nodiadau canllaw
NODYN PWYSIG Gall gwybodaeth annigonol neu wallus arwain at oedi wrth brosesu eich cais.
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