
 

ERhS1 Ffurflen Gais Newid Enw Fersiwn 1 

 

At ddefnydd swyddfa 
yn unig: ERhS Pen. 
cyf cais:  

Ffurflen Gais Enwi a Rhifo Strydoedd  
Deddf Iechyd Cyhoeddus Cymru1925, adrannau 17 i 19 

Llenwch y ffurflen hon i newid enw'ch eiddo 
Defnyddiwch y ffurflen hon yn unig os yw’r cyfeiriad rydych chi am ei newid eisoes yn swyddogol (gweler y 
canllawiau) a bod yr eiddo wedi’i feddiannu.    

 Manylion yr ymgeisydd 

Teitl:  Enw cyntaf:  Cyfenw:  

Rhif neu enw’r 
tŷ: 

 Enw’r 
heol: 

 

Ardal leol (e.e. Magwyr): (os yw’n berthnasol)  

Tref:  Cod post:  

E-bost:  Ffôn:  

 

Cyfeiriad yr eiddo sydd angen newid enw  

A yw'r cyfeiriad hwn yr un fath â chyfeiriad yr ymgeisydd yn yr adran uchod?  ❑ Ydyw ❑ Nac 

ydyw 

Os ydych chi wedi ticio Nac ydyw, a fyddech gystal â rhoi’r cyfeiriad :    

  Enw/rhif y tŷ   Enw’r heol: 

  Ardal leol (e.e. Magwyr) (os yw’n berthnasol)  

  Tref:  Cod post:  

Os NAD yw'ch eiddo ar stryd wedi'i rhifo, darparwch gynllun lleoliad. Os na allwn ddod o hyd 
i'ch eiddo, ni fyddwn yn gallu prosesu'ch cais. 

 

Statws y cyfeiriad 

A oes gan yr eiddo gyfeiriad swyddogol (gweler y canllawiau)? 

❑   Oes ❑  Nac oes   

Os nad yw'ch cyfeiriad yn un swyddogol, bydd angen i chi lenwi ein Ffurflen Gais am Gyfeiriad 
Newydd. 

 

  

ERhS1:  
Newid Enw 



 

ERhS1 Ffurflen Gais Newid Enw Fersiwn 1 

 

At ddefnydd swyddfa 
yn unig: ERhS Pen. 
cyf cais:  

 

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

A fyddech gystal â sicrhau eich bod wedi darllen y canllawiau cyn i chi gwblhau’r adran hon. 

dewis 1af: 2il ddewis: 

3ydd dewis:  

Dewisiadau pellach (dewisol):  

  

 

Datganiad perchnogaeth  

❑ Rwy'n cadarnhau mai fi yw perchennog cyfreithiol yr eiddo; 

❑ NID fi yw perchennog cyfreithiol yr eiddo. Os nad chi yw'r perchennog cyfreithiol, a fyddech gystal 
ag amgáu caniatâd ysgrifenedig (yn cynnwys manylion cyswllt) gan y perchennog.  

Enw(au) llawn 
mewn llythrennau 
bras  

 

Llofnod(ion):  Dyddiad:  

 

Datganiad a thaliad yr ymgeisydd  

Swm dyledus: £53 Dyddiad y taliad:   

Dull talu: ❑ Rhif derbynneb y Cerdyn:  

WP 

❑ Rhif cyfeirnod BACS: HD ❑ Siec 

A fyddech gystal á nodi na fyddwn yn dechrau gweithio 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; 

❑ Rwyf wedi talu'r swm llawn gyda cherdyn ac wedi ysgrifennu fy rhif derbynneb yn y blwch perthnasol 
(uchod); NEU 

❑ Rwy’n cadarnhau fy mod wedi talu'r ffi o £53 drwy BACS ac wedi ysgrifennu fy nghyfeirnod yn y blwch 
perthnasol (uchod); NEU 

❑ Amgaeaf siec am £53 sy'n daladwy i Gyngor Sir Fynwy. 

Rhowch yr enw(au) llawn mewn llythrennau bras   

Llofnod(ion):  Dyddiad:  

 


