
1.  Manylion yr Ymgeisydd

Enw'r Cwmni

Teitl *

Enw Cyntaf *

Cyfenw *

Enw'r Tŷ

Rhif y Tŷ

Stryd 1 *

Stryd 2

Tref/Dinas *

Cysylltu â'r Brif Bibell Ddŵr 

Gwnewch yn siŵr eich bod chi wedi darllen ein canllawiau cyn llenwi'r ffurflen gais hon, a cheisiwch gynnwys 
cymaint o wybodaeth â phosibl, Os na fyddwch chi'n llenwi'r meysydd gorfodol (sydd wedi eu marcio â *) 

mae'n bosibl y bydd angen i ni ddychwelyd eich cais.

Cofiwch gynnwys eich ffi o £77 plws TAW (£92.40) wrtth gyflwyno'r ffurflen gais yma

Sir *

Cod Post *

Rhif(au) Ffôn i Gysylltu *

Cyfeiriad E-bost

2.  Enw a chyfeiriad yr asiant (os yw'n berthnasol)

Rhif y Cwmni

Teitl *

Enw Cyntaf *

Cyfenw *

Enw'r Tŷ

Rhif y Tŷ

Cysylltu â'r Brif Bibell Ddŵr
2.  Enw a chyfeiriad yr asiant (os yw'n berthnasol) - parhad

Stryd 1 *



Stryd 2

Tref/Dinas *

Sir *

Cod Post *

Rhif(au) Ffôn i Gysylltu *

Cyfeiriad E-bost

3. Manylion y talai

Enw'r cwmni

Teitl *

Enw Cyntaf *

Cyfenw *

Enw'r Tŷ

Rhif y Tŷ

Stryd 1 *

Stryd 2Stryd 2

Tref/Dinas *

Sir *

Cod Post *

Rhif(au) Ffôn i Gysylltu *

Cyfeiriad E-bost

Cysylltu â'r Brif Bibell Ddŵr 
4. Manylion y datblygiad

Enw'r datblygiad *

Enw'r Tŷ

Dylid nodi y bydd gofyn i'r person a enwir uchod barhau i dalu'r taliadau nes i ni gael hysbysiad am unrhyw newid



Rhif y Tŷ/Plot

Stryd 1 *

Stryd 2

Tref/Dinas *

Sir *

Cod Post

Cyfeirnod y Grid Cenedlaethol e.e. ST123456

5. Caniatâd Cynllunio

A oes angen Caniatâd Cynllunio? Oes Nac oes *

Os na, nodwch pam

Cyfeirnod y Caniatâd Cynllunio

6.  Defnydd blaenorol/Defnydd yr eiddo

A oes eiddo wedi bod ar y safle yn ystod y 5 mlynedd diwethaf? Oes Nac oes *

Os oes angen Caniatâd Cynllunio ar gyfer eich datblygiad, nodwch Rif (au)Cyfeirnod eich Caniatâd Cynllunio 

Os nad yw'r Cyfeirnod Grid ar gael, dylech ddarparu plan o'r lleoliad wrth gyflwyno'ch ffurflen

Os oes, rhowch y manylion

Pa ddefnydd a fwriedir ar gyfer y datblygiad?

Ticiwch *

Amaethyddol

Masnachol

Diwydiannol

Preswyl

Arall

Os ,arall', rhowch y manylion

e.e. Ysgol, Ysbyty ac ati

Cysylltu â'r Brif Bibell Ddŵr 

7.  Defnydd blaenorol o'r tir

Beth oedd defnydd blaenorol safle'r datblygiad?

*

Beth yw defnydd cyfredol safle'r datblygiad?

*

A yw'r cyflenwad dŵr newydd ar gyfer datblygiad ar safle Tir Llwyd?



Ydy Nac ydy *

Oes Nac oes *

Ydyn Nac ydyn *

8.  Gwasanaethau sydd eisoes ar y safle

A oes cyflenwad DCWW ar y safle eisoes? Oes Nac oes *

Os oes, a yw'n cael ei rannu? Ydy Nac ydy

Os ydy, nodwch nifer yr eiddo.

A oes unrhyw ddulliau eraill o gael dŵr ar gael i chi? Oes Nac oes *

Os oes, dewiswch un o'r canlynol

A oes yna bosibilrwydd bod y safle, neu unrhyw safleoedd cyfagos neu dir arall lle'r ydych chi'n cynnig gosod 
eich pibell(au) dŵr, wedi eu halogi?  

Ydych chi'n bwriadu storio unrhyw gemegolion, tanwydd neu ddeunyddiau eraill sy'n debygol o effeithio ar ddŵr 
iach, ac a fydd yn effeithio ar y dewis o bibell? 

Rhowch fanylion yr eiddo a rhifau mesuryddion yr 
holl eiddo a enwir uchod

Safle Tir Llwyd - Adeiladu eiddo newydd neu adnewyddu/trosi adeiladau, tir neu eiddo sy'n bodoli eisoes ar dir sydd 
wedi cael ei ddefnyddio neu ei ddatblygu eisoes, ac a allai fod yn segur neu'n ddiffaith. 

Os oes, dewiswch un o r canlynol

Ticiwch

Dyfrdwll

Ffynnon

Tarddell

A oes angen cysylltiad er mwyn adeiladu'r eiddo? Oes Nac oes *

Os oes, a oes yna fwriad i gynnal hyn ar gyfer yr uned gyfan? Oes Nac oes

Cysylltu â'r Brif Bibell Ddŵr 
8. Gwasnaethau sy'n bodoli eisoes ar y safle - parhad

A fyddwch chi'n cysylltu â'r garthffos gyhoeddus? Ticiwch *

Byddwn

Na fyddwn

Wedi cysylltu eisoes

Os na, nodwch y dull o waredu carthffosiaeth

9. Math o ddatblygiad/cyflenwad

Cyfanswm nifer y cysylltiadau sydd eu hangen

M i t C llti d (di d ll l) 25 32 50 63 90



Tic Nifer
Esiampl - Adeilad Newydd  1
Adeilad Newydd

Gwahanu cyflenwad

Trosi

Ailwampio/ailddatblygu

Cafn gwartheg

Eiddo diwydiannol/masnachol

Offer diffodd tân/taenellwr

Arall

Os Arall, rhowch y manylion

10. Faint o ddŵr sydd ei angen

Nodwch eich amcangyfrif o ran faint o ddŵr sydd ei angen (mewn litrau) ar gyfer pob cysylltiad annomestig:

Isafswm y llif (litrau yr eiliad)

Uchafswm y llif (litrau yr eiliad)

Maint fesul 24 awr (m3)

Maint y Cysylltiad
25mm

Pwysig: Mae manylion defnydd a chyflymder y llif yn hanfodol er mwyn dewis cyflenwad a mesurydd o'r maint cywir.

Mae angen y wybodaeth hon er mwyn penderfynu a all y rhwydwaith dosbarthu cyfredol ddarparu ar gyfer y galw heb ei 
atgyfnerthu (h.y. gosod prif bibell newydd), a dyma fydd sail y cytundeb cyflenwi rhyngoch chi a ni.

Maint y Cysylltiadau (diamedr allanol)  25mm, 32mm, 50mm, 63mm, 90mm

Cysylltu â'r Brif Bibell Ddŵr 

11. Disgrifiad o'r gwaith arfaethedig

Rheoliadau Cyflenwi Dŵr (Ffitiadau Dŵr) 1999 

Hysbysu am Weithfeydd Arfaethedig at ddibenion Rhoi Caniatâd.

Gosod ffitiadau dŵr ar y cyd ag:

Adeiladu adeilad neu strwythur arall Ydyn Nac ydyn

Ehangu neu addasu system ddŵr unrhyw eiddo Ydyn Nac ydyn

Newid materol o ran defnydd yr eiddo Ydyn Nac ydyn

Safbibell dros dro Ydyn Nac ydyn

Nid oes angen llenwi'r adran hon os ydych chi'n gwahanu cyflenwad domestig a rennir. I gael cymorth wrth lenwi'r adran 
hon, cyfeiriwch at ein Nodyn Canllaw yn Adran 7.



Gosodiad arall Ydyn Nac ydyn

12. Gosodiadau arfaethedig

Rheoliadau Cyflenwi Dŵr (Ffitiadau Dŵr) 1999 

Hysbysu am Weithfeydd Arfaethedig at ddibenion Rhoi Caniatâd.

A yw'ch datblygiad arfaethedig yn cynnwys:

Bidet â chwistrell godi neu bibell hyblyg Ydy Nac ydy

Ydy Nac ydy

Ydy Nac ydy

Ydy Nac ydy

Pwmp neu gyfnerthydd sy'n tynnu mwy na 12 litr y funud, sydd wedi 
ei gysylltu'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol â'r bibell gyflenwi 
e.e. cawodydd pŵer, peiriannau golchi dan bwysau, systemau 
pwmpio dŵr ar gyfer adeiladau aml-lawr

Uned trin dŵr sy'n ymgorffori osmosis o chwith e.e system dŵr pur 

Uned trin dŵr sy'n cynhyrchu rhedlif dŵr gwastraff neu sy'n gofyn am 
ddefnyddio dŵr i atgynhyrchu neu lanhau e.e. rhai mathau o ddŵr 
sy'n cael eu hatgynhyrchu at ddibenion domestig/masnachol 

Os ydych wedi ateb 'Ydyn' i unrhyw gwestiwn yn yr adran hon, rhaid darparu dogfennau ategol h.y. y cynlluniau gosod, 
diagramau, manylion technegol y ffitiadau/offer, gwneuthuwr/model ac ati, ac unrhyw ddogfennau cymeradwyo 

perthnasol   

Ydy Nac ydy

Cysylltu â'r Brif Bibell Ddŵr 
12. Gosodiadau Arfaethedig - parhad

Ydy Nac ydy

Ydy Nac ydy

Ydy Nac ydy

Unrhyw bibellau dŵr at ddibenion diffodd tân Ydy Nac ydy

System casglu dŵr glaw neu ddŵr llwyd Ydy Nac ydy

Ydy Nac ydy

13. Taliadau Seilwaith

Defnydd o gyflenwad amgen o ddŵr unrhyw le ar yr eiddo, e.e. 
tarddell, dyfrdwll ac ati 

Offeryn â falf parth pwysau is (RPZ) neu ddyfais fecanyddol arall i 
amddiffyn rhag ôl-lifiad hylif categori 4 

System dyfrio gerddi, oni bai ei bod wedi ei dylunio i gael ei 
gweithredu â llaw

Unrhyw system ddŵr sy'n cael ei gosod  tu allan i adeilad, naill ai llai 
na 750mm neu dros+A253 1350mm o dan y ddaear

Adeiladu pwll neu bwll nofio sy'n dal dros 10,000 litr, gyda'r bwriad o 
gael ei adlenwi â dŵr yn awtomatig



Sestonau fflysio tŷ bach 

Basnau ymolchi mewn anheddiad (h.y. fflat, uned tai)

Basnau ymolchi nad yw mewn anheddiad (h.y. gwesty, swyddfa)

Cawodydd

Sinciau â thapiau nominal 15mm 

Sinciau â thapiau sy'n fwy na 15mm 

Tapiau chwistrellu

Bidets

Nifer y ffitiadau Unedau llwytho

Baddonau â thapiau nominal 20mm (gan gynnwys baddonau trobwll, 
Jacuzzi)

Baddonau â thapiau sy'n fwy na 20mm (gan gynnwys baddonau 
trobwll, Jacuzzi)

Peiriannau domestig - yn amodol ar isafswm o 6LU yr annedd (mae 
hyn yn cynnwys peiriannau golchi llestri, peiriannau golchi dillad neu 
unedau gwaredu gwastraff a osodir mewn anheddau)

Cyfeiriwch at y Nodiadau Canllaw cyn llenwi'r adran hon. Dim ond yn achos datblygiad masnachol, diwydiannol neu 
drosiad y mae angen llenwi'r adran hon. Nodwch nifer y ffitiadau ar gyfer pob math o ddyfais. Lle bo gwahaniaeth mawr 
rhwng unrhyw amcangyfrif a nifer gwirioneddol y ffitiadau, daw'r taliadau a danamcangyfrifwyd yn ddyledus i ni. Mae ar 

bob cysylltiad angen rhestr wahanol o unedau llwytho. Wrth drosi eiddo, mae angen rhestr gyfredol ac arfaethedig.

Cysylltu â'r Brif Bibell Ddŵr 
13. Taliadau Seilwaith - parhad

Wrinalau neu feddalyddion dŵr

Unrhyw ffitiadau neu allfeydd dŵr eraill (gan gynnwys tapiau)

Ticiwch

*

*

Llofnod

Dyddiad

Rhestr Gyfeirio

Enw (printiwch)

Hysbysiad Cyfreithiol

Amodau a Thelerau - Rwy'n cadarnhau fy mod i wedi darllen amodau a thelerau'r cais hwn i 
gysylltu â'r brif bibell ddŵr ac yn cytuno iddynt   

Hysbysiad Cyfreithiol ‐ Mae'r cais hwn gyfystyr â hysbysiad o dan adran 45 o Ddeddf y 

Diwydiant Dŵr 1991 

Peiriannau masnachol neu gyfunol - (gan gynnwys peiriannau golchi 
llestri, peiriannau golchi dillad neu unedau gwaredu gwastraff a 
osodir mewn mannau heblaw anheddau neu a osodir yn rhan o 
gyfleusterau cymunedol anheddau)  



A ydych wedi cynnwys?

Ffi'r cais ‐ £77 plws  TAW (£92.40)

Cyfeirnod y Caniatâd Cynllunio

Plan o'r Lleoliad

Darluniau Mewnol (yn achos eiddo Masnachol/Diwydiannol)

Gwasanaethau i Ddatblygwyr
Blwch Post 3146

Caerdydd
CF30 0EH


