CAIS AM GYSYLLTIAD DŴR NEWYD
1. Your Information:
1.1

Teitl:

1.2

Enw cyntaf:

1.3

Cyfenw:

1.4

Enw’r cwmni:

1.5

Teitl swydd:

1.6

Rhif Cofrestru TAW:

1.7

Enw’r adeilad:

1.8

Rhif yr adeilad:

1.9

Stryd 1:

1.10 Stryd 2:
1.11 Tref/dinas:
1.12 Sir:
1.13 Cod post:
1.14 Rhif cyswllt a ffefrir:
1.15 Rhif cyswllt arall:
1.16 Cyfeiriad e-bost:

2. Manylion Asiant:
2.1

Teitl:

2.2 Enw cyntaf:
2.3 Cyfenw:
2.4 Enw’r cwmni:
2.5 Teitl swydd:
2.6 Rhif Cofrestru TAW:

2.7 Enw’r adeilad:
2.8 Rhif yr adeilad:
2.9 Stryd 1:
2.10 Stryd 2:
2.11 Tref/dinas:
2.12 Sir:
2.13 Cod post:
2.14 Rhif cyswllt a ffefrir:
2.15 Rhif cyswllt arall:
2.16 Cyfeiriad e-bost:

3. Manylion y Sawl sy’n talu:
Sylwer y bydd pob dyfynbris am waith a biliau yn y dyfodol gan Dŵr Cymru yn daladwy gan y sawl a enwir isod tan i ni gael ein hysbysu am
unrhyw newidiadau

3.1

Teitl:

3.2 Enw cyntaf:
3.3 Cyfenw:
3.4 Enw’r cwmni:
3.5 Teitl swydd:
3.6 Rhif Cofrestru TAW:
3.7 Enw’r adeilad:
3.8 Rhif yr adeilad:
3.9 Stryd 1:
3.10 Stryd 2:
3.11 Tref/dinas:
3.12 Sir:
3.13 Cod post:
3.14 Rhif cyswllt a ffefrir:
3.15 Rhif cyswllt arall:
3.16 Cyfeiriad e-bost:

4. Manylion y Datblygiad:
4.1

Disgrifiad o’r gwaith:

4.2 Enw’r datblygiad:
4.3 Enw’r adeilad:
4.4 Rhif yr adeilad:
4.5 Stryd 1:
4.6 Stryd 2:
4.7 Tref/dinas:
4.8 Sir:
4.9 Cod post:
4.10 Cyfeirnod Grid Cenedlaethol:

5. Caniatâd cynllunio
Os oes angen caniatâd cynllunio ar gyfer eich datblygiad, ni allwn fwrw ymlaen â’ch cais tan i‘r cais cynllunio gael ei gymeradwyo

5.1

A oes angen caniatâd cynllunio ar eich datblygiad?

Oes

Nac oes

5.2 Os oes, nodwch rif cyfeirnod eich cymeradwyaeth gynllunio:
5.3 Os nac oes, nodwch pam nad oes
angen caniatâd cynllunio ar y datblygiad hwn:

Ardal fenter

Datblygiad a ganiateir

Arall

5.4 Os arall, nodwch:

6. Defnydd o’r Eiddo
6.1

A oedd eiddo ar y safle yn y 5 mlynedd flaenorol?

Oedd

Nac oedd

6.2	Os oedd, rhowch ragor o wybodaeth:
6.3 Beth oedd y defnydd tir blaenorol?
6.4 Beth yw’r defnydd tir presennol?
6.5 Beth yw defnydd arfaethedig y tir?

Tai 		

Amaethyddol

Masnachol

							

Deiliadaeth Luosog – mesurydd mewnol

							

Deiliadaeth Luosog – mesurydd swmp 		

Diwydiannol

Arall

6.6 Os arall, rhowch ragor o fanylion:
6.7 Ai ar gyfer datblygiad ar safle tir llwyd y mae angen y cyflenwad dŵr newydd?

Ie

Nage

6.8 A yw’n bosibl y gallai unrhyw ran o’r tir yr ydych yn cynnig gosod eich pibell(au)
ddŵr arno gael ei heffeithio gan halogiad?						

Ydy

Nac ydy

6.9	A ydych chi’n bwriadu storio unrhyw gemegau, tanwydd neu ddeunyddiau eraill sy’n debygol
o effeithio ar ansawdd dŵr dihalog a fydd yn effeithio ar y dewis arfaethedig o bibell?		

Ydw

6.10 Os ydw, rhowch ragor o wybodaeth:
6.11 A fyddwch chi’n gosod/defnyddio gwres canolog sy’n seiliedig ar olew?

Byddwn

Na fyddwn

Nac ydw

7. Gwasanaethau presennol
7.1

A oes cyflenwad Dŵr Cymru presennol ar y safle?

7.2 A yw’r cyflenwad hwn yn cael ei rannu?

Oes

Ydy

Nac oes
Nac ydy

7.3 Os ydy, rhowch fanylion eiddo ar y cyflenwad a rennir isod:
Manylion yr Eiddo:
Rhif Mesurydd:
7.4

A oes angen cysylltiad ar gyfer adeiladu eiddo?

Oes

7.5 A fydd hwn yn cael ei gadw ar gyfer yr uned gyflawn?
7.6 A ydych chi wrthi’n cysylltu â charthffos gyhoeddus?
7.7

Nac oes
Bydd
Ydw

Na fydd
Nac ydw

Os ydw, darparwch rif cyfeirnod eich cais carthffos - dylai hwn ddechrau gyda ‘NCS’

7.8 Os nac ydw, nodwch pam nad ydych chi’n creu cysylltiad â’r garthffos gyhoeddus:

Wedi cysylltu eisoes

												

Nid yw’n ofynnol

8. Math o ddatblygiad
8.1

Dyddiad y rhagwelir y cysylltiad cyntaf:

8.2 Dyddiad y rhagwelir y caiff y gwaith plymio mewnol ei gwblhau:
8.3 Rhowch fanylion y cysylltiadau sydd eu hangen:
Math o Gysylltiad
Y math o gysylltiad sydd ei angen arnoch.
Gweler isod y mathau o gysylltiad
nodweddiadol.

Nifer
Nifer o’r math hwn o gysylltiad
sydd ei hangen.

Maint y Cysylltiad
(diamedr allanol)
Gweler isod y meintiau
cysylltiad sy’n dderbyniol ar
gyfer y ffurflen gais hon.

Adeilad Newydd

25mm

Gwahanu’r Cyflenwad

32mm

Addasiad

50mm

Ailwampio/Ailddatblygu

63mm

Cafn Gwartheg

90mm

Eiddo Diwydiannol/Masnachol

110mm

Safbibell Dros Dro
Gosod Chwistrellydd Tân – Wedi’i Fwydo o Danc
Gosod Chwistrellydd Tân –
Wedi’i Fwydo o’r Prif Gyflenwad
Arall (os arall, nodwch)

8.4 A ydych chi wedi gwneud cais arf wahân am Gyfrifiad Prif Gyflenwad Dŵr?

Ydw

Nac ydw

8.5 Os ydw, rhowch eich rhif cyfeirnod:

9. C
 yfanswm y dŵr
Pwysig: Mae cyfraddau defnydd a llif yn hanfodol ar gyfer sicrhau maint cywir y cyflenwad a’r mesurydd.
Mae angen y wybodaeth hon i benderfynu a all y rhwydwaith dosbarthu presennol fodloni’r galw heb atgyfnerthu
(h.y. gosod prif bibell newydd) a’r rhain fydd y sail i’r cytundeb cyflenwi rhyngoch chi a ni.
9.1

Darparwch eich cyfansymiau dŵr amcangyfrifedig ar gyfer pob cysylltiad annomestig:

	Isafswm llif (litrau yr eiliad)
Uchafswm llif (litrau yr eiliad)
Cyfanswm fesul 24 awr (m3)

10. Disgrifiad o’r gwaith arfaethedig
Gosod gosodiadau dŵr ynghyd â:
10.1 Codi adeilad neu strwythur arall:

Ie

Nage

10.2 Ymestyn neu addasu system ddŵr ar unrhyw eiddo:

Ie

Nage

10.3 Newid perthnasol i’r defnydd o’r eiddo gan gynnwys cyflenwadau dŵr amgen:
10.4 Cyflenwad dros dro yn cysylltu â seilo sment:

Ie

10.5 Cyflenwad dros dro NAD yw’n cysylltu â seilo sment:
10.6 Gosodiad arall:

Ie

Ie

Nage

Nage
Ie

Nage

Nage

11. Gosodiadau arfaethedig
A yw eich datblygiad yn cynnwys:
11.1 Bidet â sgeintiad esgynnol neu biben hyblyg?

Ydy

Nac ydy

11.2	Pwmp neu atgyfnerthydd sy’n tynnu mwy na 12 litr y funud, wedi’i
gysylltu’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol â’r bibell gyflenwi e.e.
Cawodydd â darpariaeth pwmp (cawodydd pŵer), golchwyr pwysedd,
systemau darparu dŵr wedi’i bwmpio adeiladau uchel iawn?

Ydy

Nac ydy

11.3 Uned trin dŵr sy’n ymgorffori osmosis gwrthol e.e. System dŵr pur?

Ydy

Nac ydy

11.4	Uned trin dŵr sy’n cynhyrchu gollyngiad dŵr gwastraff neu sydd
angen defnyddio dŵr i adnewyddu glanhau e.e. Mathau penodol
o ddŵr domestig/masnachol sy’n cael ei adnewyddu gan halen?
11.5	Cydosodiad falf parth pwysedd wedi’i leihau (RPZ) neu
ddyfais fecanyddol arall ar gyfer diogelwch ôl-lif categori hylif?

Ydy

Ydy

11.6 System dyfrhau gardd, oni bai ei bod wedi’i dylunio i’w gweithredu â llaw?
11.7	Unrhyw system ddŵr a osodir y tu allan i adeilad, sydd naill
ai’n llai na 750mm neu’n fwy na 1350mm o dan y ddaear?
11.8	Adeiladu pwll neu bwll nofio sy’n dal mwy na 10,000
litr, a ddyluniwyd i gael ei ail-lenwi a dŵr yn awtomatig?

Ydy

Ydy

Nac ydy

Nac ydy
Ydy

Nac ydy

Nac ydy

Nac ydy

11.9 Unrhyw bibellau dŵr at ddibenion diffodd tân?
11.10 Gosod uned bwyseddiad?

Ydy

Ydy

Nac ydy

Nac ydy

11.11 A fydd unrhyw ddarn o waith arfaethedig yn cael ei wneud gan gontractwr cymeradwy?

Bydd

Na fydd

11.12 Os bydd, rhowch enw a chyfeiriad y contractwr:

12. Taliadau Seilwaith
	Cyfeiriwch at ein cynllun taliadau cyn cwblhau’r adran hon. Cwblhewch os ydych yn Fasnachol, Diwydiannol neu’n
Addasiad yn unig. Nodwch nifer y gosodiadau ar gyfer pob math o declyn. Pan ganfyddir bod gwahaniaeth mawr rhwng
unrhyw amcangyfrif a gosodiadau gwirioneddol, bydd y taliadau a dangyfrifwyd yn daladwy i ni. Mae pob cysylltiad angen
amserlen unedau llwytho ar wahân. Os ydych yn addasu eiddo, mae angen amserlen bresennol ac arfaethedig.
Gosodiad Dŵr
Seston Fflysio Toiled
Basnau ymolchi mewn annedd (h.y. tŷ neu fflat ac ati)

Uned Lwytho Nifer
2
1.5

Basn ymolchi nad yw mewn annedd (h.y. gwesty neu swyddfa ac ati)

3

Bath a thapiau 20mm enwol (gan gynnwys bath trobwll, jacuzzi)

10

Bath a thapiau mwy nag 20mm (gan gynnwys bath trobwll, jacuzzi)

22

Cawod

3

Sinc â thapiau 15mm enwol

3

Sinc â thapiau mwy na 15mm

5

Tap chwistrell

0.5

Bidet

1.5

Teclyn domestig – yn amodol ar o leiaf 6 uned lwytho fesul annedd (mae
teclyn domestig yn cynnwys peiriant golchi llestri, peiriant golchi dillad neu
uned gwaredu gwastraff wedi’i osod mewn annedd)

3

Teclyn masnachol neu gymunedol - (Yn cynnwys peiriant golchi llestri,
peiriant golchi dillad neu uned gwaredu gwastraff wedi’i osod mewn
mannau ac eithrio anheddau neu a osodwyd yn rhan o gyfleusterau
cymunedol ar gyfer anheddau)

10

Unrhyw osodiad neu arllwysfa ddŵr arall (gan gynnwys tap ond ac eithrio
troethfa neu feddalydd dŵr)

3

13. Dogfennau Ategol
Darparwch y canlynol:
13.1 Cynllun yn dangos ffin y safle, yn dynodi’r datblygiad yn eglur
13.2 Copi o’ch caniatâd cynllunio llawn
13.3 Copi o adroddiad yr archwiliad pridd i atal unrhyw oediadau i’ch cais
13.4	Dogfennau ategol ychwanegol h.y. Cynlluniau gosod, diagramau, manylion technegol
gosodiadau/teclynnau, math/model ac ati ac unrhyw ddogfennau cymeradwyaeth berthnasol

14. Crynodeb
Mae’n bwysig eich bod yn gwirio bod y wybodaeth yr ydych chi wedi ei rhoi i ni yn gywir.
Efallai y byddwn yn gwirio eich cais gyda thrydydd partïon.
14.1	Telerau ac Amodau - rwy’n cadarnhau fy mod i wedi darllen ac yn
cytuno i delerau ac amodau’r cais hwn i gysylltu â phrif gyflenwad dŵr
14.2 Hysbysiad Cyfreithiol – Mae’r cais hwn yn gyfystyr â hysbysiad o dan adran 45 Deddf Diwydiant Dŵr 1991
14.3 Hoffwn glywed y diweddaraf am fy achos trwy:
14.4 Iaith ohebu a ffefrir:

dwrcymru.com

Cymraeg 		

E-bost
Saesneg

Post

