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Deddf Ffyrdd Newydd a Gwaith Stryd 1991,
Cais am Drwydded i Osod Sgaffaldau ar Briffyrdd
Manylion Cyswllt y Cwmni Sgaffald
Mr Mrs Ms

Enw Cyntaf:

Cyfenw:

Cwmni:
Cyfeiriad:
Tref:
Cod Post:
Rhif Ffôn:

Rhif Ffacs:

E-bost:

Manylion Cyswllt Brys
Enw Cyswllt 24awr:

Rhif Ffôn:

Manylion Lleoliad y Sgaffald
Enw/Rhif yr Adeilad:
Stryd:
Tref:

Cod Post:

Manylion y Sgaffald
Dyddiad
Dechrau

2

0

Dyddiad
Gorffen

A fydd y sgaffald ar y ffordd, y droedffordd neu ar ymyl y ffordd? Ffordd

2

Troedffordd

0

Ymyl

Mesuriadau (mewn metrau)
Uchder y Sgaffald:
Lled y Sgaffald:
Hyd y Sgaffald:
Faint o led y ffordd fydd yn cael ei rhwystro:
Lled y droedffordd/ymyl y ffordd:

Faint o led y droedffordd/ymyl y ffordd fydd yn cael ei rwystro:

Disgrifiad o’r gwaith arfaethedig:
1

QF SW002-2C

Rhagfyr 2020

Manylion y Safle
A yw’r sgaffald ar stryd unffordd?

Ydi

Nac Ydi

A oes goleuadau stryd ar y stryd/ffordd?

Oes

Nac Oes

A oes cyfyngiad oedi neu barcio ar y stryd?

Oes

Nac Oes

A fydd llithren sbwriel yn rhan o’r strwythur?

Bydd

Na Fydd

A fydd y sgaffald yn atal mynediad at adeiladau cyfagos?

Bydd

Na Fydd

A fydd angen rheoli traffig er mwyn cynnal y sgaffald?

Bydd

Na Fydd

Pa fath o reoli traffig fydd yn cael ei ddefnyddio i adeiladu a thynnu’r sgaffald i lawr?
Dim

Ildio/Mynd

Aros/Mynd

Goleuadau Traffig Dros Dro

Cau’r Ffordd

Pa fath o reoli traffig fydd ei angen i gynnal y sgaffald?
Dim
Ildio/Mynd
Aros/Mynd
Goleuadau Traffig Dros Dro
Cau’r Ffordd
Datganiad a Thalu
Rwyf i/Rydym ni’n gwneud cais am ganiatâd i osod sgaffald ar briffordd gyhoeddus yn unol â’r manylion
uchod.
Rwyf i/Rydym ni’n cytuno cydymffurfio â’r amodau safonol er mwyn gosod y sgaffald/tŵr sgaffald ar y
briffordd gyhoeddus, ac unrhyw amodau penodol pellach eraill sy’n berthnasol i’r gais am drwydded.
Rwyf i/Rydym ni’n cadarnhau y bydd y sgaffald/tŵr sgaffald yn cael ei osod/ei gasglu gan unigolyn sydd
wedi’i hyfforddi’n briodol er mwyn cydymffurfio â gofynion Pennod 8 Llawlyfr Arwyddion Ffordd a Chod
Ymarfer, Diogelwch Gwaith Stryd a Gwaith Ffyrdd.
Rwyf i/Rydym ni’n cadarnhau ein bod wedi anfon copi o dystysgrif yswiriant atebolrwydd cyhoeddus dilys at
Gyngor Sir Ddinbych, gwerth £5m, ac fy mod i/ein bod ni yn indemnio Cyngor Sir Ddinbych yn erbyn unrhyw
achosion trydydd parti all fod yn berthnasol i’r drwydded hon.
Rwyf i/ Rydym ni’n cydnabod bod gan Gyngor Sir Ddinbych hawl i gynnal archwiliad o’r Sgaffald/Tŵr
Sgaffald trwyddedig ac i godi ffi archwiliad os ydynt yn canfod a phrofi unrhyw beth yn groes i amodau’r
drwydded.
Rwyf i/Rydym ni’n deall bod ffi o £60 (hyd at 10m), £75 (10m-50m), £90 (dros 50m), y mis ar gyfer y
drwydded sgaffald yn daladwy i Gyngor Sir Ddinbych ymlaen llaw. Mae cost ychwanegol o £10.00 y dydd yn
gymwys os yw’r sgaffald mewn lleoliad sy’n waharddedig, cyfyngedig neu rwystredig a bod ffi o £100.00 a
ffi’r drwydded yn gymwys os ydynt yn canfod sgaffald ar briffordd heb drwydded.
Rwyf i/Rydym ni’n amgáu siec am gais gan roi rhybudd o 10 diwrnod neu fwy o ddyddiau gwaith ar ôl derbyn
y cais.
Rwyf i/Rydym ni’n cadarnhau ein bod wedi darllen a deall Canllawiau Sgaffald.

Llofnod yr Ymgeisydd:

Dyddiad:

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn unol â’r pwerau sydd ganddynt yn rhoi caniatâd i’r ymgeisydd godi’r
sgaffald ar y briffordd gyhoeddus.

Llofnodwyd (ar ran Cyngor Sir Ddinbych):

Enw Mewn Priflythrennau:
Dyddiad:
Sylwer: os yw’r cais heb ei gwblhau neu bod y wybodaeth a ddarparwyd yn annigonol, bydd y cais
yn cael ei wrthod cyn ei brosesu.
2

QF SW002-2C

Rhagfyr 2020

