Cyf. H/A.:
Adran Yr Amgylchedd
Uned Gofal Strydoedd / DGFfASN,
Parc Myrddin Caerfyrddin, SA31 1HQ
Environment Department
Street Care / NRASWA Section
Parc Myrddin, Carmarthen, SA31 1HQ
Ffôn/Tel: (01267) 224507/08/09
E-bost: gofalstrydoedd@sirgar.gov.uk

DEDDF PRIFFYRDD 1980 - ADRAN 178
DEDDF FFYRDD NEWYDD A GWAITH STRYD 1991
CAIS am ganiatâd i osod a gweithredu ADDURNIADAU TYMHOROL
ar y Briffordd Gyhoeddus neu uwchben y Briffordd Gyhoeddus.
Cyngor Sir/Cymuned/Tref:
Enw a chyfeiriad cyswllt:

Rhif ffôn:

E-bost:

Enw a Chyfeiriad y Contractwr Trydan:

Rhif NICEIC.:
Rhif ECA.:
Rhif ffôn:

Cyfnod gweithredu:

E-bost:

O: ___________________

hyd at: ___________________

Am faint y bydd yr addurniadau yn cael eu gosod cyn y cyfnod gweithredu:

___________ diwrnod

Am faint y bydd yr addurniadau yn cael eu gosod ar ôl y cyfnod gweithredu:

___________ diwrnod

Enw’r dref/pentref/ardal: ______________________________________________________________________

Rhestr o’r strydoedd yr effeithir arnynt: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Trefniadau gosod (er enghraifft: peiriant codi cherry picker): _________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Math o addurn(iadau), maint a llwyth trydan: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Dylech gyflwyno cynlluniau manwl gyda’r cais hwn.

Tystysgrif Yswiriant.
Bydd yr ymgeisydd yn indemnio’r Awdurdod Priffyrdd rhag hawliadau gan drydydd parti o ganlyniad i osod,
gweithredu a dadosod ac unrhyw ddifrod i eiddo'r Cyngor Sir yn dilyn hynny. Ni ddylai lefel ofynnol yr indemniad
fod yn llai na £5,000,000 ar gyfer unrhyw ddamwain benodol neu unrhyw hawliad penodol.
Datganiad.
Rwyf yn cadarnhau bod y manylion uchod yn gywir ac yn cydnabod y caiff yr addurniadau eu gosod a’u gweithredu
yn unol â Chôd Ymarfer Cymdeithas Syrfewyr y Sir ar gyfer gwaith o’r fath ac yn unol ag unrhyw amodau a osodir
gan yr Awdurdod Priffyrdd. Ar ôl cwblhau gosod yr addurniadau, caiff copi o’r Dystysgrif Archwilio ei gyflwyno i’r
Awdurdod yn unol â B.S7671 (Rheoliadau’r IEE ar gyfer weirio) cyn comisiynu.
Llofnod:______________________________________ Dyddiad: _______________________________________
Pan fyddwch yn cyflwyno eich cais, gofynnir ichi ddarparu'r canlynol:
• Cynlluniau manwl yn dangos lleoliad(au), trefniadau gosod, math o addurn(iadau), maint a llwyth trydanol.
• Tystysgrif Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus (gwerth o leiaf £5,000,000)
• Tystysgrifau Diogelwch ar gyfer pwyntiau angori.
• Copïau o ganiatâd ysgrifenedig i osod addurniadau ar unrhyw adeiladau neu ar eu pwys.

Darparwch unrhyw wybodaeth ychwanegol a allai fod yn berthnasol i'ch cais:

