Rheoli Adeiladu – Ffurflen Gais Hysbysiad Adeiladu
Gwaith Trydanol

Deddf Adeiladu 1984 / Rheoliadau Adeiladu 2010
TEIPIWCH NEU DEFNYDDIWCH BRIFLYTHRENNAU OS GWELCH YN DDA

1. Manylion yr Ymgeisydd
Enw:
Cyfeiriad & Côd post:
Rhif ffôn:
Ebost:

2. Manylion y Contractwr Trydanol
Enw:
Cyfeiriad & Côd post:
Rhif ffôn:
Ebost:

3. Cyfeiriad yr eiddo y mae’r hysbysiad hwn yn ei gylch

4. Y Gwaith a Fwriedir

Ai’r bwriad yw ailweirio’r eiddo’n llwyr?

5. Ffioedd

£490.00

Y tâl yw: £430.33 a TAW @ 20% £81.67 =
y breswylfa, yn ôl y rhestr o daliadau a
seiliwyd ar gost y gwaith gosod trydanol ac ar adennill costau'n llawn..

6. Lleoliad Gwaith Trydanol

Os and ailweirio’r eiddo’n llwyr yw’r bwriad rhowch gylch o amgylch y Gwaith trydanol priodol
yn y tabl 2 isod.
Lle nodir X ym ymyl y Gwaith, nid oes angen cyflwyno cais a rei gyfer.

LLEOLIAD: MEWNOL
Ystafelloedd ymolchi neu gawodydd
Ystafelloedd gwely lle mae cawod neu fath
Ffitiadau foltedd isel iawn
Cyntedd, landin neu risiau
Cegin/Ystafell fwyta
Lolfa neu ystafell fwyta
System wresogi danlawr neu yn y nenfwd
Ystafelloedd haul
Garej annatod
Uned Defnyddwyr Newydd
Gwelliannau daearu
Systemau cyflenwi pŵer solar (paneli ffotofoltäig)
Lleoliadau arbennig gan gynnwys Pyllau, Basinau, a
Sawnau

Estyniadau ac
Addasiadau i'r
Cylchedau





Cylchedau Newydd
































X


X


X
X

LLEOLIAD: ALLANOL
Goleuadau Gardd
Pŵer Gardd
Garej ar wahân
Adeiladau ar wahân e.e. sied / tŷ gwydr
Gatiau awtomatig
Lleoliadau eraill (rhowch fanylion gyda'ch cais)

7. Datganiad

Darllenwch y nodiadau isod cyn cyflwyno’r ffurflen
Llofnodwyd:
Dyddiad:

8. Dychwelwch y ffurflen

Yr Uned Rheoli Adeiladu, Heol Cilgant, Llandeilo, SA19 6HW
Ebost: rheoli.adeiladul@sirgar.gov.uk

Nodiadau
Gwybodaeth Gyffredinol

Mae Rhan P yn berthnasol i'r gwaith trydanol ar foltedd isel (240 folt) neu foltedd isel iawn mewn:
Preswylfeydd:
•
•
•

Rhannau cyffredin o adeiladau sy'n gwasanaethu preswylfeydd (gan eithrio cyflenwad pŵer i lifftiau)
Adeiladau sy'n derbyn trydan o breswylfeydd
Gerddi neu dir sy'n gysylltiedig â phreswylfa lle mae'r trydan o ffynhonnell o fewn preswylfa neu'n cael ei
rannu â phreswylfa

Mae'n rhaid i'r holl waith trydanol domestig gydymffurfio â Rhan P (a BS7671). Fodd bynnag nid yw'r gwaith i gyd yn
hysbysadwy i'r Awdurdod Lleol.

Gwaith Gosod a Lleoliadau Arbennig (Tabl 2)

Mae Tabl 2 yn rhestru'r lleoliadau arbennig hyn (yn bennaf mannau yw'r rhain lle mae pobl yn fwy tebygol o fod yn
cerdded yn droednoeth a mannau gwlyb o bosibl sy'n golygu y caiff trydan ei ddargludo i'r ddaear yn hwylus).
Mae angen cael caniatâd ar gyfer gwaith gosod trydanol yn y mannau hyn a/neu ar gyfer y math hwn o waith gosod:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lleoliadau lle mae bath neu gawod
Pyllau nofio neu byllau padlo
Sawnau aer twym
Systemau gwresogi trydanol tanlawr neu yn y nenfwd
Goleuadau gardd neu osodiadau pŵer
Systemau cyflenwi pŵer solar (paneli ffotofoltäig)
Generaduron ar raddfa fechan megis unedau microCHP
Goleuadau foltedd isel iawn, heblaw am rai parod sy'n dwyn nod CE.

Mae'r gwaith nad oes angen hysbysu yn ei gylch yn cynnwys:
•
•
•
•
•
•

Gosod ategolion newydd yn lle'r rhai presennol (socedi, allfeydd, switshis, rhosod nenfwd)
Gosod cebl newydd i gylched sengl yn dilyn difrod
Yn ogystal â gwaith cyfnewid, nid oes yn rhaid rhoi gwybod am bob math o waith newydd os nad yw yn y
gegin, yr ystafell ymolchi neu mewn 'lleoliad arbennig' arall.
Ychwanegu pwyntiau golau at gylched bresennol
Ychwanegu allfeydd socedi a cheinciau â ffiws at gylched rheiddiol bresennol
Gwneud gwaith bondio unbotensial neu welliannau o ran hynny

