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Cysylltiadau dargyfeirio carthffosydd 
Cais am ddargyfeirio ased Hafren Dyfrdwy 
dan Adran 185 o Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991.  

NODWCH: Sicrhewch y caiff holl adrannau perthnasol y cais eu cwblhau a 
chyfeiriwch at y nodiadau canllaw sydd wedi'u hatodi. Cadwch gopi o'r cais hwn 

ar gyfer eich cofnodion eich hun. 

 
 
 

1. Manylion yr ymgeisydd 

Enw'r Ymgeisydd  Enw cyswllt 

Nodyn 1.1 

 

Cyfeiriad yr 

Ymgeisydd 

 

 

 

 

 
Cod Post 

 
 

Nodyn 

1.2 

 
Rhif ffôn 

 

 
Rhif ffôn symudol 

 

 
Cyfeiriad e-bost 

 

 
Rhif cwmni cofrestredig  

Nodyn 1.3 

 

 

1B. Manylion 

Asiant/Ymgynghorydd 

(i’w gwblhau dim ond os defnyddir asiant/ymgynghorydd) 

 

Enw'r 

Asiant/Ymgynghorydd 

 
 

Cyfeiriad 

 

 

 

 

 
Cod Post 

Nodyn 

1.4 

 

 
Nodyn 

1.2 

Enw cyswllt 

 

Rhif ffôn 

 

Rhif ffôn symudol 

 

Cyfeiriad e-bost 

 

Rhif cwmni cofrestredig Nodyn 1.3 
 

 
 

1c. Manylion y 

safle 

Enw a chyfeiriad y 

safle 

 

 

 

 
 

Cod Post 

 

 

 

 
Nodyn 

1.5 

 
 

 
At bwy ddylem ni anfon yr ohebiaeth? 

Ymgeisydd Asiant/Ymgynghorydd 

 
Cyfeirnod ymholiad datblygu blaenorol 

 

 
Defnydd swyddogol yn unig 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nodyn 1.7 

 

Cyfeirnod Arolwg Ordnans 

Nodyn 1.6 

 

Defnydd swyddfa’n unig 
SD1 
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2. Manylion y contractwr 

Enw'r Contractwr  Enw cyswllt 

Nodyn 2.1 
 

Cyfeiriad y 

Contractwr 

 

 

 

 

 
Cod Post 

 

Nodyn 

1.2 

Rhif ffôn 
 

 
Rhif ffôn symudol 

 

 
Cyfeiriad e-bost 

 

  
 

Rhif cwmni cofrestredig  
Nodyn 1.3 

 

 

 

3. Rheoliadau Adeiladu (dylunio a rheoli) - CDM 
 

I gael gwybodaeth am Reoliadau 

CDM 2015 ewch i hse.gov.uk 

 

1. A yw'ch prosiect yn hysbysadwy? Os nad ydy, ewch ymlaen i'r adran nesaf 
Nodyn 3.1 

Nodwch: mae eich prosiect yn hysbysadwy os bydd eich  gwaith adeiladu yn 
para mwy na 30 diwrnod gwaith neu'n cynnwys mwy na 500 o ddyddiau person. 

2. A yw'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch wedi cael gwybod bod eich 

prosiect yn hysbysadwy? Nodyn3.2 Nodwch: Os nad ydy, mae angen i chi gysylltu â'r HSE 

yn www.hse.gov.uk i roi gwybod bod eich prosiect 
yn hysbysadwy cyn i chi gyflwyno'r ffurflen hon. 

 

3. Os ateboch chi Ydy i 2, ydych chi wedi penodi cydlynydd CDM? Nodyn 3.3 

Ydy Nac ydy 

 

 
Ydy Nac ydy 

 

 
Ydw Nac ydw 

 

 

 
Enw'r Cydlynydd CDM 

 
Enw'r Prif Gontractwr 

 
Nodyn 3.4 

 

  
Cyfeiria
d 

 

 

 

 

 
Cod 

Post 

Cyfeiriad 
 

 
Cod Post 

 

  
 

Enw cyswllt 

 

 
Rhif ffôn 

 

 
Cyfeiriad e-bost 

Enw cyswllt 
 

 
Rhif ffôn 

 

 
Cyfeiriad e-bost 

  

http://www.hse.gov.uk/
http://www.hse.gov.uk/
http://www.hse.gov.uk/


Ffurfle

n E 

3  

4. Manylion y cyngor lleol 

Enw'r cyngor lleol  Dyddiad caniatâd 

amlinellol 

Nodyn 4.1 

 

Nodyn 4.3 

Cyfeirnod caniatâd cynllunio'r cyngor lleol 
 

 
Nodwch unrhyw amodau sydd ynghlwm wrth y 

caniatâd 

 
 
Nodyn 

4.2 

Dyddiad 

caniatâd llawn 

 
 

Nodyn 4.4 

 

 
 

5. Rhestr wirio / gwybodaeth a 

chynlluniau angenrheidiol 

 

(Ticiwch i nodi bod gwybodaeth wedi'i hatodi) 

 

Gwybodaeth gyffredinol sy’n angenrheidiol ar gyfer pob ymholiad: 

Nodwch: Ni chaiff gwaith ddechrau nes bod cytundeb yn ei le a’r holl ddarpariaethau ar waith. 

 

Tri chopi o gynllun lleoliad (graddfa 1:2500) yn dangos: 

• Llwybr arfaethedig y garthffos/carthffosydd a ddargyfeirir (wedi ei liwio’n binc) 

• Y garthffos/carthffosydd a adewir yn segur (wedi ei lliwio’n goch) 

• Ffin y safle (wedi ei lliwio’n wyrdd) 

• Y man ble mae’r ymgeisydd yn dymuno cysylltu ei ddraeniau neu garthffos(ydd) â’r garthffos/carthffosydd a 

ddargyfeirir (os yw’n berthnasol). 
 

Cynllun yn dangos lleoliad a gwerth y Meincnod Ordnans a ddefnyddiwyd i gyfrifo’r lefelau gwaelod 

Copi o'r caniatâd cynllunio dilys ar gyfer y safle (os yw'n ddatblygiad arfaethedig). 

Tystiolaeth bod y safle neu'r eiddo yn eiddo i'r ymgeisydd neu yn ei feddiant, megis copi o’r weithred eiddo ar gyfer y 

tir/eiddo. 

 

Y taliad cywir yn unol â’r manylion yn y Llyfryn Taliadau Datblygwyr cyfredol. 

Yn daladwy i: Hafren Dyfrdwy Cyf. 

 

Manylion gwasanaethau eraill yng nghyffiniau llwybr y dargyfeiriad. 

CCTV o’r garthffos sydd i’w dargyfeirio (archwiliad wedi’i gynnal trwy ddefnyddio lluniau fideo i asesu cyflwr strwythurol y pibellau).  

3 chopi o drawslun hydredol o’r carthffosydd arfaethedig, graddfa llorweddol - 1/500, fertigol 1:100 

yn dangos:  

• Lefelau presennol ac arfaethedig 

• Deunyddiau a chryfderau pibellau 

• Diamedrau pibellau 

• Dosbarthau gwelyau pibellau 

• Graddiant pibellau 

• Manylion adeiladwaith tyllau archwilio a strwythurau 

 

Adroddiad Arolwg Cynefin Cam 1 - arolwg o blanhigion ac anifeiliaid yng nghyffiniau’r ased a pha effaith 

fyddai’r gwaith arfaethedig yn ei gael ar yr amgylchedd hwn. 

Nodwch: Mae Arolwg cynefin cam 1 yn ofynnol er mwyn dangos yr effaith y gallai unrhyw waith ei gael ar y safle a thir 

gerllaw. Mae’r arolwg yn nodi’r cynefinoedd sydd wedi’u cynnwys o fewn safle neu sy’n ffurfio safle a’r rhywogaethau 
planhigion allweddol ar gyfer pob un o’r mathau o gynefinoedd. Mae hefyd yn rhoi nodiadau targed ynglŷn ag 

agweddau pwysig ar y safle megis presenoldeb rhywogaethau planhigion neu anifeiliaid prin a nodweddion arbennig 
megis perth hynafol. 
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6. Manylion talu 

 
Dywedwch sut y byddwch yn talu'r ffi ymgeisio: 

 

Siec Cerdyn debyd/credyd BACS 

 

Taliadau cerdyn debyd/credyd - byddwn yn cysylltu â chi pan fyddwn yn derbyn y ffurflen gais er mwyn cymryd taliad. 

 
Siec - gwnewch hi’n daladwy i Hafren Dyfrdwy Cyf a'i phostio atom gyda'ch ffurflen gais wedi'i chwblhau. 

 
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 

 
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 

 

   Cyf BACS   

   Talwr   

Dyddiad  

Swm  

 



7. Datganiad (i'w lofnodi gan yr Ymgeisydd) 

 

Rhowch wybod i mi am amcangyfrif o gost a'r rhaglen ar gyfer dargyfeirio carthffosydd cyhoeddus ar 

gyfer y datblygiad a enwir uchod. Yn hyn o beth, byddaf yn darparu unrhyw wybodaeth berthnasol sy'n 

ofynnol gan Hafren Dyfrdwy Cyf. 

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, ac eithrio fel y nodir isod. Yn benodol, deallaf nad yw Hafren Dyfrdwy Cyf yn 

awdurdodi nac yn dal ei hun 

yn gyfrifol am ad-dalu unrhyw dreuliau a gafwyd ar gyfer unrhyw waith dylunio a wnaed gennyf heb 

gymeradwyaeth benodol Hafren Dyfrdwy Cyf. 

Cadarnhaf os bydd angen amcangyfrifon a rhaglenni pellach neu ddiwygiedig arnaf ar gyfer dargyfeirio 

carthffosydd cyhoeddus ar gyfer y datblygiad a enwir uchod, ar ôl i Hafren Dyfrdwy Cyf ddarparu'r 

cytundeb ar gyfer dargyfeirio’r garthffos, byddaf yn talu costau Hafren Dyfrdwy Cyf ac yn darparu unrhyw 

daliad ymlaen llaw y gall fod ei angen yn rhesymol arnynt. 

O dderbyn yr amcangyfrif o'r gost a'r rhaglen, byddaf yn dod i gytundeb ysgrifenedig ffurfiol gyda Hafren 

Dyfrdwy Cyf ar gyfer dargyfeirio carthffos gyhoeddus. 

Rwyf hefyd yn cadarnhau, os na fydd y dargyfeiriad yn mynd rhagddo, y byddaf yn ad-dalu costau ofer 

rhesymol Hafren Dyfrdwy Cyf wrth baratoi'r amcangyfrif o'r gost a'r rhaglen. 

Nodwch: Ni ddylid, o dan unrhyw amgylchiadau, wneud newidiadau i’r bibell/cyfarpar gan unrhyw 

barti ac eithrio Hafren Dyfrdwy Cyf (neu yn unol â chytundeb Hafren Dyfrdwy Cyf). 

Os oes mwy nag un ymgeisydd, llungopïwch y dudalen datganiad hon a sicrhewch fod pob ymgeisydd 

yn dychwelyd copi wedi'i lofnodi. Trwy lofnodi'r ffurflen hon rwy'n cadarnhau: 

Bod yr ymgeisydd trwy hyn yn rhoi rhybudd i Hafren Dyfrdwy Cyf yn unol ag Adran 185 Deddf y Diwydiant 

Dŵr 1991 

i addasu/symud ymaith ased carthffosiaeth berthnasol fel y gwelir yn y cynllun a atodir 

Mai'r Ymgeisydd yw perchennog/deiliad y tir neu fod ganddo ddiddordeb yn y tir a’i fod wedi darparu 

tystiolaeth o hynny. 

Mae’r Ymgeisydd yn ymrwymo i dalu costau rhesymol llawn a ddaw i Hafren Dyfrdwy Cyf wrth roi’r cynllun 

dargyfeirio ar waith ac y bydd amcangyfrifon costau rhesymol o’r fath yn cael eu talu ymlaen llaw cyn i’r 

cynllun dargyfeirio ddechrau 

Y bydd yr holl ofynion statudol, gan gynnwys heb gyfyngiad, Deddf y Diwydiant Dŵr 1991 a Rheoliadau 

CDM 2015 (fel y'u diwygiwyd), yn cael eu bodloni 

Fy mod wedi darllen y Nodyn Canllaw ar Ddargyfeirio Carthffosydd 

(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. 

 

Llofnodwyd: 
 

 
 

Enw llawn mewn priflythrennau: 

 

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

 

 

Dyddiad: 

Swydd (os ydych chi'n arwyddo ar ran Cwmni):  
 

 
 

Cyfeiriad: 
 

 

 
Cod Post: 

 
Bydd y wybodaeth a rowch i ni yn y cais hwn yn cael ei defnyddio at ddibenion gweithredu ar eich cais 
am ddargyfeirio carthffosiaeth. 

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. 

Dychwelwch y ffurflen hon gyda dogfennau 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 bydd gennych unrhyw gwestiwn, gallwch ein ffonio 

ni ar 0330 678 1481. 
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Nodiadau canllaw 
 

 
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) 

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 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. 

1.6 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 

1.7 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 contractwr 
 

2.1 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. 
 

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

 

3.1 Mae eich prosiect yn hysbysadwy os bydd gwaith adeiladu yn para mwy na 30 diwrnod gwaith neu'n cynnwys mwy 
na 500 o ddyddiau person. 

NODYN PWYSIG Os yw'ch prosiect yn hysbysadwy, bydd rhaid i chi benodi cydlynydd CDM, os nad 
ydych wedi gwneud hynny ni all Hafren Dyfrdwy brosesu eich ffurflen gais. 

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 Cydlynydd CDM (Diffiniad): Y person a benodir i gynghori a chynorthwyo'r cleient ynglŷn â sut i gydymffurfio 

â'r Rheoliadau CDM yn ystod y prosiect, ac i sicrhau bod trefniadau addas yn cael eu gwneud a'u 

gweithredu ar gyfer cydlynu mesurau iechyd a diogelwch yn ystod y cyfnod cynllunio a pharatoi ar gyfer y 

cyfnod adeiladu. 

Dim ond ar gontractau hysbysadwy y cânt eu penodi.1 

3.4 Prif Gontractwr (Diffiniad): Y deiliad dyletswydd y mae angen iddo sicrhau rheolaeth effeithiol ar iechyd a 

diogelwch drwy gydol cyfnod adeiladu'r prosiect. Ei brif ddyletswydd yw cynllunio, rheoli a chydlynu 

gwaith yn iawn yn ystod y cyfnod adeiladu er mwyn sicrhau bod peryglon yn cael eu hadnabod a bod 

risgiau'n cael eu rheoli'n briodol.2 

 

Nodyn 4: Manylion y Cyngor lleol 
 

4.1 Rhowch enw awdurdod y Cyngor sydd wedi darparu caniatâd cynllunio ar y safle. 

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

4.3 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. 

4.4 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. 

 

http://www.ordnancesurvey.co.uk/
http://www.hse.gov.uk/


1 Diffiniad wedi'i gymryd o ganllawiau HSE i Ddiwydiant ar gyfer Cydlynwyr CDM 

2 Diffiniad wedi'i gymryd o ganllawiau HSE i Ddiwydiant ar gyfer Prif Gontractwyr 
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