
 

Ffurflen ymholiad man hunan-osod 

Er mwyn bwrw ymlaen â'ch ymholiad ar gyfer eich datblygiad arfaethedig, sicrhewch fod y ffurflen hon yn 

cael ei chwblhau'n llawn.  Dylid cyflwyno pob ffurflen gyda chynllun sy'n rhoi manylion lleoliad y safle a maint 

eich cynigion datblygu.  Bydd gwybodaeth annigonol yn arwain at oedi ac anawsterau wrth asesu'ch cynnig.   

Manylion y cwsmer (Cyfeiriad gohebiaeth)   

Cwmni (os yw'n berthnasol):   

Enw/i sylw:   

Enw/rhif yr eiddo:   Eich Cyfeirnod:   

Stryd:   Rhif ffôn Symudol:   

Pentref/Tref:   Rhif ffôn:   

Dinas/Sir:     

Cod Post:  

Ticiwch       datblygwr   sefydliad hunan-osod   ymgynghorydd    

 

Manylion y safle arfaethedig   

Enw'r Datblygwr:   

Cyfeiriad y safle (atodwch gynllun o'r safle yn dangos mynediad i'r safle):   

Cyfeirnod grid y safle (pwynt canol):   

Math/maint y datblygiad (hectarau):    Preswyl    Masnachol                         Diwydiannol    

Nifer y camau arfaethedig:    Nifer y tai:    
 

Nifer y fflatiau:    Nifer yr unedau masnachol:   
 

Manylion Cyflenwad Dŵr   

Dyddiad dechrau arfaethedig ar y safle:    

Dyddiad arfaethedig i'r deiliad cyntaf symud i mewn:   

1. Domestig  

 Nifer y tai/fflatiau   Uchafswm nifer y lloriau:  

Rhif y 
cam:  

            

Cyfradd 
adeiladu:  

            

Dyddiad 
dechrau:  

            

Blwyddyn:   Blwyddyn 
1  

Blwyddyn 
2  

Blwyddyn 
3  

Blwyddyn 
4  

Blwyddyn 
5  

Blwyddyn 
6  

Blwyddyn 
7  

Blwyddyn 
8  

Blwyddyn 
9  

Blwyddyn 
10  

Blwyddyn 
11  

Blwyddyn 
12  

ii) Nifer y bwytai  Cyfanswm nifer y seddau  Dyddiad adeiladu   

ii) Nifer y gwestai  Cyfanswm nifer y gwelyau  Dyddiad adeiladu   



SL1 
iv) Nifer yr ysgolion   Cyfanswm nifer y disgyblion   Dyddiad adeiladu   

 

Manylion gofynion cyflenwad dŵr (parhad)  

v) Nifer yr ysbytai  Cyfanswm nifer y gwelyau   Dyddiad adeiladu   

vi) Nifer y cartrefi nyrsio  Cyfanswm nifer y gwelyau   Dyddiad adeiladu   

vii) Defnydd domestig arall  

 

 

Rhowch ddisgrifiad uchod o'r defnydd arfaethedig a gwybodaeth 'meintio' yn seiliedig ar arwynebedd llawr, cyfrif pen ac ati.  

 
Unedau Llwytho  

Nifer fesul uned/eiddo  Unedau llwytho  Llwyth (defnydd HD yn unig)  

Seston fflysio toiled   2   
Basn ymolchi mewn tŷ   1.5   
Basn ymolchi mewn mannau eraill   3   
Baddon (maint tap 20mm)   10   
Baddon (maint tap>20mm)   22   
Cawod   3   
Sinc (maint tap 15mm)   3   
Sinc (maint y tap>15mm)   5   
Tap chwistrellu   0.5   
Bidet   1.5   
Cyfarpar domestig   3   
Cyfarpar cymunedol/masnachol   10   
Unrhyw ffitiad neu allfa ddŵr arall (gan 
gynnwys tap, ond heb gynnwys wrinal neu 

feddalydd dŵr)  

 3   

Cyfanswm llwyth (i'w gyfrifo gan Hafren 
Dyfrdwy)   

   

 

2. Annomestig  

Math o fusnes a 
disgrifiad  

 Proffil galw arfaethedig   
Cynhwysedd 
storio (m3)  

Cyfartaledd 
(l/eiliad)  

Brig 
(l/eiliad)  

Cyfartaledd patrwm  
(h.y. amrywiadau dyddiol, 

wythnosol, tymhorol)  

     

     

     

 

3. Diogelwch tân 
i) Nifer yr hydrantau tân    

ii) Nifer yr olwynion pibau   

iii) Nifer y pennau chwistrellwyr i'w cyflenwi o'r brif bibell   

iv) Nifer y pennau chwistrellwyr i'w cyflenwi o storfeydd   

v) Arall (nodwch)  

 

 Enw wedi’i brintio: 

 



 

Dychwelwch yr holl ddogfennau (gan gynnwys cynlluniau'r safle) at: Hafren Dyfrdwy Cyf, PO Box 5311, 

Coventry, CV3 9FL   

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y ffurflen hon, ffoniwch 0330 678 1481.   
Neu e-bostiwch: new.connections@hdcymru.co.uk   

Mae manylion pellach ar gael ar ein gwefan: hdcymru.co.uk/building-and-developing/overview   

Llofnod:  

Dyddiad:  


