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At ddefnydd swyddfa 
yn unig : cyfeirnod y 
cais Pen. ERhS:  

 

Ffurflen Gais Enwi a Rhifo Strydoedd  
Deddf Iechyd Cyhoeddus1925, adrannau 17 i 19 

Llenwch y ffurflen hon ar gyfer un cyfeiriad newydd, e.e. ar gyfer un eiddo a 
adeiladwyd  o’r newydd neu addasiad ysgubor neu debyg.  

 Manylion yr ymgeisydd 

Teitl:  Enw cyntaf: Cyfenw:  

Enw’r  cwmni: (os yw’n berthnasol): Enw’r Cleient: (os yw’n berthnasol): 

Rhif / enw’r tŷ:  Enw’r heol: 

Ardal leol (e.e. 

Magwyr): 
 

Tref:  Cod post:  

E-bost:  Ffôn:  

Cyfeirnod y cais cynllunio (gweler y canllawiau):  

 

Manylion y lleoliad ar gyfer eiddo a adeiladwyd o’r newydd ac addasiadau   

A fyddech gystal â darparu cynllun lleoliad; ni fyddwn yn gallu prosesu’ch cais heb un. 

A ydych chi’n gwneud cais am ❑ ADDASIAD (e.e. ysgubor ac ati) neu ❑ EIDDO A ADEILADWYD 

O’R NEWYDD? (ticiwch fel bo’n briodol) 

a) A yw’r eiddo’n rhannu mynediad neu dramwyfa gydag eiddo arall? ❑ Ydyw ❑ Nac 

ydyw 

b) Os  YDYW  i gwestiwn (a), a yw’r cyfeiriad fel uchod  (ym manylion yr 
Ymgeisydd)?  

❑ Ydyw ❑ Nac 

ydyw 

Os  YDYW  i gwestiwn (a), ond NAC YDYW i gwestiwn (b), a fyddech gystal â rhoi’r cyfeiriad  

Enw / rhif y tŷ: Enw’r heol: 

Ardal leol (e.e. Magwyr):  

Tref: Cod post: 

Os NAC YDYW  i gwestiwn (a), a fyddech gystal â rhoi’r wybodaeth ganlynol: 

Enw’r heol (os oes un) y ceir mynediad i’r eiddo 
ohoni: 

 

Os yw mynediad i'r eiddo o heol ddienw, gwnewch yn siŵr bod y mynediad wedi'i farcio'n glir 
ar eich cynllun cysylltiedig. 

Ardal neu bentref: Tref: 

Cod post yr eiddo agosaf (os hyw’n wybyddus:  

Grid reference:  

ERhS2: Un plot 
/ addasiad 
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Unrhyw wybodaeth arall a allai, yn eich barn chi, ein cynorthwyo i ddod o hyd i'ch eiddo newydd / 
wedi'i addasu: 

  

 

Statws yr eiddo 

a) Ychwanegir eich cyfeiriad newydd at ffeil Heb Adeiladu Eto  y Post Brenhinol oni bai eich 
bod yn gallu darparu tystiolaeth bod yr eiddo'n barod i gael ei feddiannu (gweler y 
canllawiau) 

❑ Rwyf wedi atodi tystiolaeth bod yr eiddo wedi'i gwblhau; ychwanegwch y cyfeiriad at PAF. 

b) A yw’r eiddo’n un: 

     ❑ Masnachol? NEU   ❑ Preswyl? 

Os yw’r eiddo’n fasnachol, efallai yr hoffech fodloni eich hun ei fod yn cwrdd, neu y bydd yn 
cwrdd â meini prawf cyfeiriad busnes y Post Brenhinol (gweler y canllawiau). 

 

Enwau arfaethedig yr eiddo (lleiafswm o 3, yn nhrefn blaenoriaeth)  

A fyddech gystal â sicrhau eich bod wedi darllen y canllawiau atodedig; os 
dewisir enw anaddas, mae’r broses yn debygol o gael ei gohirio. 

dewis 1at: 2il ddewis: 

3ydd dewis: 4ydd dewis (dewisol): 

 

Datganiad o berchnogaeth 

❑ Rwy’n cadarnhau mai fi yw perchennog cyfreithiol yr eiddo NEU  

❑ Rwy'n cadarnhau fy mod yn gweithredu ar ran, a gyda chydsyniad perchennog yr eiddo.  

Enw(au) llawn mewn llythrennau bras   

Llofnod(ion):  Dyddiad:  

 
 

Datganiad a thaliad yr ymgeisydd  

Swm sy'n ddyledus: £137.00 Dyddiad taliad:   

Dull talu: ❑ Rhif cofrestru’r cerdyn: WP ❑ BACS: Rhif cyfeirnod: HD ❑ Siec 

A fyddech gystal â nodi na fyddwn yn dechrau gwaith ar eich cais nes bod eich ffi wedi’i 
thalu’n llawn  

❑ Rwy'n gwneud cais trwy hyn am wasanaethau Enwi a Rhifo Strydoedd fel y manylir yn y cais hwn 
ac yn datgan bod y wybodaeth a roddir ar y ffurflen hon yn gywir ac yn wir hyd eithaf fy 
ngwybodaeth. 

❑ Rwyf wedi darllen y nodiadau canllaw sy’n cyd-fynd â’r ffurflen gais hon; 

❑ Amgaeaf gynllun manwl yn dangos lleoliad mynediad i'r eiddo; 
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❑ Rwyf wedi talu £137 gyda cherdyn ac wedi ysgrifennu rhif fy nerbynneb yn y blwch perthnasol 
(uchod); NEU 

❑ Rwy’n cadarnhau fy mod wedi talu’r ffi o £137 drwy BACS ac rwyf wedi ysgrifennu rhif fy 
nghyfeirnod yn y blwch perthnasol (uchod); NEU 

❑ Amgaeaf siec o £137 a wnaed yn daladwy i Gyngor Sir Fynwy. 

Enw(au) mewn 
llythrennau bras: 

 

Llofnod(ion):  Dyddiad:  

 


