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Dŵr Cymru Y Cynllun Cymhelldal Dŵr Wyneb

Nodiadau Canllaw'r Cynllun Cymhelldal Dŵr Wyneb
Fel eich cwmni dŵr a charthffosiaeth nid-er-elw, mae Dŵr Cymru wedi ymrwymo i chwarae 
ein rhan yn y broses o greu datblygiadau newydd. Cynorthwyo datblygiad yw un o'n prif 
amcanion, ynghyd â darparu dŵr yfed ac iechydaeth effeithiol ar gyfer y cwsmeriaid  
a wasanaethwn. 

Er mwyn cyfoethogi a chynorthwyo datblygiad pellach trwy'r broses gynllunio, rydyn ni'n 
awyddus i weithio gyda'n cwsmeriaid datblygu i archwilio cyfleoedd i atal dŵr wyneb rhag 
mynd i'r rhwydwaith dŵr gwastraff ar draws ein hardal weithredol. Er mwyn cynorthwyo'r 
amcan hwn, byddwn ni'n cynnig cymhelldal atal dŵr wyneb ar yr amod bod dŵr wyneb yn  
cael ei gadw allan o'n rhwydwaith yn rhan o’r gwaith o ddatblygu safle tai. 

  Atal dŵr wyneb rhag mynd i'n  
rhwydwaith dŵr gwastraff 

Yn rhan o'r gwaith o ddatblygu cynigion eich safle, 
bydd angen i chi ystyried rheoli dŵr wyneb yn unol â'r 
egwyddorion draenio cynaliadwy a'r rheoliadau adeiladu. 
Yn rhan o'r broses hon, hwyrach y byddwch yn canfod 
mannau lle mae dŵr wyneb yn ffeindio’r ffordd i'n system 
ar hyn o bryd, neu hwyrach y byddwch chi'n canfod 
mannau oddi ar y safle lle mae dŵr wyneb yn cyrraedd ein 
rhwydwaith. Mae atal dŵr wyneb rhag mynd i'n rhwydwaith 
yn helpu i leihau'r risgiau i'n system, a gallai ryddhau 
capasiti dŵr budr i'ch datblygiad gysylltu ag ef heb fod 
angen cyflawni gwaith oddi ar y safle i liniaru'r risgiau hyn. 

Bydd angen pwyso a mesur faint o'r llif sy'n mynd i'n 
system a gweithredu ateb cymeradwy i gael gwared ar y llif 
a'i wyro i ollyngfa gynaliadwy (h.y. ffos gerrig, cwrs dŵr neu 
system dŵr wyneb/priffyrdd). 

  Sut mae ein polisi'n gweithio
Pan fyddwch wedi canfod eich cyfle i gadw'r dŵr wyneb 
draw o'r rhwydwaith, a phan fo gollyngfa gennych i 
ryddhau'r llif wedi ei wyro iddi, gallwn eich helpu i gyfrifo'r 
cymhelldal. 

Senario A
Mae gan y safle ollyngfa dŵr wyneb eisoes sy'n hollol 
ddatgysylltiedig o'r rhwydwaith dŵr gwastraff, ac mae llif 
dŵr budr newydd o'r datblygiad newydd yn gysylltiedig â'r 
rhwydwaith dŵr gwastraff.

——— Bydd taliadau seilwaith carthffosiaeth yn daladwy am 
unrhyw alw ychwanegol yn unig (o gymharu â'r pum 
mlynedd blaenorol).

——— Cewch gymhelldal o £100 y tŷ. 

Senario B
Mae'r safle'n cysylltu llif dŵr budr â'r rhwydwaith dŵr 
gwastraff ac yn gwaredu'r dŵr wyneb o safle/ardal amgen 
sy'n gysylltiedig â'r un rhwydwaith yng nghyffiniau'r 
datblygiad newydd.

——— Bydd taliadau seilwaith carthffosiaeth yn daladwy am 
y galw ychwanegol yn unig (o gymharu â faint o wyneb 
sy’n cael ei ryddhau o’r safle amgen a faint o ddŵr 
budr sy’n cael ei ryddhau o’r datblygiad newydd)

——— Cewch gymhelldal o £100 y tŷ.

  Ein hegwyddorion polisi 
I fanteisio ar y polisi hwn, bydd angen bodloni'r meini  
prawf canlynol:-

——— Mae'r polisi'n berthnasol i safleoedd tai arfaethedig 
yn unig - nid yw'n berthnasol, er enghraifft, i safleoedd 
sy'n cynnwys blociau o randai, datblygiadau 
masnachol, adwerthu neu ddiwydiannol.

——— Byddwn ni'n ystyried y mathau eraill yma o 
ddatblygiadau ar sail achosion unigol a gallwn gynnig 
talu cymhelldal pwrpasol, felly croeso i chi drafod 
cyfleoedd o'r math yma gyda ni. 

——— Ni fydd yr hawl gan geisiadau ôl-weithredol am 
ddatblygiadau sydd wedi eu cyflawni neu eu cyflawni'n 
rhannol fanteisio ar y polisi. 

——— Rhaid i ardaloedd anhydraidd cyfredol y bwriedir eu 
datgysylltu wrth garthffosydd cyfunol gael eu dilysu 
gennym ni ymlaen llaw. 

——— Ni chymerir llif wedi ei liniaru (disgyrchiant neu bwmp) 
i'n rhwydwaith i ystyriaeth. Rhaid i'r dŵr wyneb gael ei 
gadw draw o'r rhwydwaith dŵr gwastraff yn llwyr i fod 
yn gymwys ar gyfer y cymhelldal. 

——— Lle bo dŵr wyneb yn cael ei gadw draw o safle neu 
ardal amen (h.y. nid y safle lle mae'r datblygiad) rhaid 
i'r safle neu'r ardal amgen fod yng nghyffiniau'r safle 
sy'n cael ei ddatblygu, a rhaid iddo fod yn gysylltiedig 
â'r un rhan o'n rhwydwaith dŵr gwastraff. 

——— Lle bo'r safle'n parhau i ryddhau dŵr wyneb ffo i'n 
rhwydwaith dŵr gwastraff ac yn rhyddhau llif dŵr budr 
o'r datblygiad, bydd y taliadau seilwaith llawn am 
garthffosiaeth yn daladwy. 

——— Rhaid i chi fod wedi cael caniatâd cynllunio ar gyfer  
y safle datblygu. 

——— Bydd angen i'r cynllun dŵr wyneb gael ei gwblhau,  
a chael ei ddilysu gennym ni, cyn y gellir talu unrhyw 
gymhelldal.
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Y Cwsmer:

Enw:

Cwmni:

Cyfeiriad:

E-bost:      

Ffôn:

Y safle datblygu:
Cyfeirnod cyn-cynllunio Dŵr Cymru:

Cyfeirnod y cais cynllunio (os yw'n berthnasol):

Cyfeiriad y safle datblygu:

Natur y datblygiad (Preswyl/Masnachol ac ati):

Os yw'n un preswyl, nifer yr unedau a fwriedir:

Dyddiad disgwyliedig y ddeiliadaeth gyntaf:

Strategaeth ddraenio'r datblygiad 
arfaethedig:
Pwynt cysylltu arfaethedig yr arllwysfa dŵr budr  
(cyfeirnod y twll archwilio):

Faint o ddŵr budr y bwriedir ei ryddhau (litr yr eiliad)*:

 

Y dull y bwriedir ei ddefnyddio i waredu dŵr 
wyneb o safle'r datblygiad newydd:

Ffurflen Gais am y Cynllun Cymhelldal Dŵr Wyneb 

     Dylid nodi y bydd angen i unrhyw waith arolygu neu ymchwiliol ar ein 
rhwydwaith gael ei gymeradwyo ymlaen llaw gan ddilyn ein gweithdrefn 
Cyrchu Asedau. 
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Y cynllun gwaredu dŵr wyneb a gynigir:

Lleoliad y cyfle i waredu dŵr wyneb:

Lleoliad y pwynt cysylltu lle mae dŵr wyneb yn cysylltu â'r 
garthffos gyfunol ar hyn o bryd (cyfeirnod y twll archwilio):

Cyfanswm maint yr ardal anhydraidd (mewn m2) i gael  
ei datgysylltu wrth y garthffos gyhoeddus*:

Cyfanswm cyfaint y dŵr wyneb a gedwir draw:

Lleoliad y pwynt rhyddhau dŵr wyneb diwygiedig:

 

   Cysylltu â ni  
I drafod ein polisi a chyfleoedd i gadw dŵr wyneb allan o'n systemau, cysylltwch â'n tîm 
Gwasanaethau Datblygu a fydd yn gallu adolygu ein cynigion.
Gallwch gysylltu â ni 0800 917 2652 neu developer.services@dwrcymru.com

*Y gwerthoedd cyfrifo diffiniedig at ddibenion asesu'r galw cyfredol a'r galw newydd fesul safle:

——— Llif fesul tŷ mewn tywydd sych = 0.007 litr/eiliad

——— Llif dŵr wyneb cyfrannol nodweddiadol o 1m2 = 0.013 litr/eiliad

Y dull o ddatgysylltu a gwyro llif y dŵr wyneb:

Unrhyw fanylion ychwanegol i ategu'r cynnig hwn: 

Rhestr gyfeirio:

 Plan o leoliad y safle datblygu

  Pwyntiau rhyddhau dŵr budr a dŵr wyneb arfaethedig  
y safle datblygu

  Plan o'r lleoliad sy'n dangos yr ardal lle bwriedir 
gwaredu'r dŵr wyneb

  Planiau ategol sy'n dangos y trefniadau newydd ar gyfer 
rhyddhau dŵr wyneb

  Darparwyd cyfrifiadau o'r llif (gan gynnwys y llif dŵr budr 
newydd a faint o ddŵr wyneb sy'n cael ei gadw draw)

* Rydyn ni'n cadw'r hawl i dynnu'r cynllun yn ôl unrhyw bryd.


