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

 

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

Llenwch y ffurflen hon ar gyfer datblygiad newydd o ddwy lain 
neu fwy 

 Manylion yr ymgeisydd  

Teitl:  Enw cyntaf: Cyfenw:  

Enw’r cwmni: (os 

yw’n berthnasol) 
 Enw’r cleient: (os 

yw’n berthnasol) 
 

Cyfeiriad:  

Tref:  Cod post: 

E-bost:  Ffôn :  

Cyfeirnod y cais cynllunio (gweler y canllawiau):  

 

Manylion safle a lleoliad  (gweler y callawiau) 

Safle:  Enw’r datblygiad: Nifer y plotiau: 

Math o ddatblygiad:  ❑ Eiddo gaiff ei adeiladu o’r newydd ❑ Addasiadau   ❑ Addasiadau ac 
eiddo gaiff eu hadeiladu o’r newydd  

Lleoliad y datblygiad 
Ydych chi'n adeiladu neu'n addasu eiddo o fewn ffin eiddo sy'n bodoli eisoes? 
Os YDYCH, a fyddech gystal â rhoi cyfeiriad yr eiddo hwn:   

Rhif neu enw’r eiddo presennol:  

Enw’r heol neu’r stryd: 

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

Tref: Cod post: 

A yw’r datblygiad newydd yn rhannu mynediad â’r eiddo hwn?   ❑ Ydyw ❑ Nac ydyw 

Os NAC YDYW ,  (h.y. NID YW’R eiddo’n gorwedd o fewn ffin eiddo presennol} a fyddech gystal â 
rhoi’r wybodaeth ganlynol: 

  Yr heol y ceir mynediad i’r datblygiad newydd ohoni : 

Os yw’r heol yn ddienw, a fyddech gystal â gwneud yn siŵr bod y mynediad wedi’i farcio’n glir ar eich cynlluniau cysylltiedig. 

  Ardal leol:  Tref: 

  Cod post yr eiddo agosaf  (neu gyfeirnod grid):  

Cofiwch gynnwys eich cynllun a’ch cynllun lleoliad wrth gyflwyno'ch cais. 

 

Statws yr eiddo (gweler y canllawiau) 

A yw’r eiddo’n rhai:     ❑ Masnachol? ❑ Preswyl? ❑ Cymysgedd o fasnachol a phreswyl?  
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At ddefnydd swyddfa 
yn unig : ERhS Pen. 
cyf cais:  

❑  Amgaeaf dystiolaeth bod yr adeiladu wedi'i gwblhau; a fyddech gystal ag ychwanegu’r cyfeiriadau newydd at y 
FfCCP (gweler y canllawiau) 

  

Enwau arfaethedig yr eiddo (Gweler y canllawiau) 

A fyddech gystal â sicrhau eich bod wedi darllen y canllawiau a'ch bod yn ymwybodol o'r rheolau ynghylch rhifau 
yn erbyn enwau, yn ogystal â'r rhai sy'n ymwneud â phwysigrwydd gwreiddioldeb ar bwnc enwau.. 

A yw’ch datblygiad newydd ar stryd sydd wedi’i rhifo eisoes? ❑ Ydyw      ❑ Nac ydyw  

  Os YDYW, mae enwau’n ddewisol, os ydych yn dal i ddymuno dewis enwau, a fyddech gystal â 
defnyddio’r gofod isod; 

  Os NAC YDYW  a fyddech gystal â defnyddio’r gofod isod i ddangos yr enwau a ddewiswyd 
gennych:  

    

    

    

    

    

    

 

Enwau heol arfaethedig  (lle bo’n berthnasol) 

A yw’r datblygiad newydd yn cynnwys un neu fwy o heolydd newydd?       ❑ Ydyw (gweler y canllawiau) ❑ Nac ydyw   

Os oes angen enwau heolydd newydd, a fyddech yn hoffi i’r awdurdod Enwi a Rhifo Strydoedd eu dewis?   ❑ Byddem    

❑ Na fyddem 

Os bu i chi dicio Na fyddem,  a fyddech gystal â sicrhau eich bod yn darllen y canllawiau perthnasol ac yn defnyddio’r gofod 
hwn i gofnodi’ch cynigion. 

 

 

 

 

 

 

Datganiad a thaliad yr ymgeisydd 

Swm sy’n ddyledus(gweler y 
canllawiau): 

£ Dyddiad y taliad:   

Dull talu: 
❑ Rhif derbynneb y cerdyn:  

WP: 

❑ Rhif cyfeirnod BACS:  
: HD: 

❑ Siec 



 

ERhS3 Pen Ffurflen Gais Aml Lain Fersiwn 2 
 

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

Pa fyddech gystal â 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;I 

❑ Rwy'n cadarnhau fy mod wedi darllen y canllawiau perthnasol; 

❑ Rwyf wedi amgáu cynllun manwl yn dangos y lleoliad a’r mynediad i’r eiddo gaiff eu hadeiladu 
o’r newydd; 

❑ Rwyf wedi talu’r swm llawn drwy’r dull a nodir uchod.  

Enw(au) 
mewn 
llythrennau 
bras: 

 

Llofnod(ion):  Dyddiad:  

 


