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Ychwanegu / ailenwi / cael gwared ar enw i eiddo
â rhif presennol
Wrth lenwi’r ffurflen, dilynwch y cyfarwyddiadau’n ofalus i sicrhau eich bod yn rhoi’r holl wybodaeth
ofynnol. Gallai peidio â gwneud hyn achosi oedi o ran prosesu eich cais.
Mae pob enw newydd ar eiddo yn destun ymgynghori gan y Rhestr Tir ac Eiddo Lleol a’r Post Brenhinol ar
gyfer enwau tebyg sydd eisoes wedi’u cofrestru yn y cyffiniau.
Os oes angen cymorth arnoch i lenwi’r ffurflen neu os dymunwch ei chael mewn fformat arall, cysylltwch
â Thîm Enwi a Rhifo Strydoedd (SNN) y Cyngor drwy anfon e-bost: RhTELl@caerffili.gov.uk

Adran A - Manylion yr Ymgeisydd
Enw:
Cyfeiriad:

Rhif ffôn:							
Cyfeiriad e-bost:

Adran B
Cyfeiriad llawn yr eiddo ar hyn o bryd:

Enw newydd
arfaethedig (dewis 1)
Enw newydd
arfaethedig (dewis 2)
(Dim ond os na allwn ni gymeradwyo'r enw dewis cyntaf y bydd yr enw ail ddewis yn cael ei ystyried)
Gallwch ohebu mewn unrhyw iaith neu fformat | Correspondence may be in any language or format
Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn creu unrhyw oedi | Corresponding in Welsh will not lead to any delay

Adran C - Manylion Perchenogaeth
Ai chi yw perchennog yr eiddo?
Ie

Nage*

*Os nad chi yw perchennog yr eiddo yr effeithir arno, rhaid ichi amgáu, gyda’ch cais, ganiatâd
ysgrifenedig y perchennog a’r manylion cyswllt.

Adran D - Datganiad yr Ymgeisydd
Yr wyf yn datgan bod y wybodaeth yr wyf wedi’i rhoi yn gywir ac yn wir hyd eithaf fy ngwybodaeth.
Ymgeisydd

Dyddiad

Rhestr wirio:
A fyddech cystal â darllen (a thicio) y rhestr wirio ganlynol i wneud yn siŵr eich bod wedi anfon yr holl
wybodaeth ar gyfer eich cais:
Ffurflen gais wedi’i llenwi, ei llofnodi a’i dyddio
Cynllun Lleoliad yn dangos yr eiddo
Tâl am y ffi briodol
Wedi amgáu’r manylion gofynnol ynghylch perchenogaeth (os nad chi yw’r
perchennog). Dychwelwch y ffurflen gais wedi'i llenwi i RhTELl@caerffili.gov.uk

Sut i dalu:
Gellir gwneud taliadau i’r Gwasanaeth Enwi Strydoedd a Rhifo (SNN) drwy unrhyw un o’r dulliau a ganlyn:
TROSGLWYDDIAD ELECTRONIG I’R BANC (YR OPSIWN GORAU)
Mae modd talu naill ai drwy System Glirio Awtomataidd y Banciau (BACS) neu System Glirio
Awtomataidd Taliadau (CHAPS) i’r cyfrif canlynol:
Banc:		
Cod didoli:
Rhif y cyfrif:

Barclays Bank Plc
20-10-42
93455750

Rhaid i daliadau o’r fath gynnwys cyfeirnod y Gwasanaeth Enwi Strydoedd a Rhifo (SNN) y mae’r taliad yn
ymwneud ag ef fel dynodwr. Rhaid i unrhyw un sy’n gwneud taliad drwy drosglwyddiad electronig o’r
banc hefyd anfon e-bost i RhTELl@caerffili.gov.uk er mwyn rhoi gwybod i ni pryd y mae’r taliad yn cael
ei brosesu.
SIEC
Rhaid gwneud sieciau’n daladwy i Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a’u hanfon ymlaen i’r cyfeiriad
canlynol:
Pennaeth Adfywio a Chynllunio
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Tŷ Tredomen
Parc Tredomen
Tredomen
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7WF
Rhaid i lythyr neu nodyn sy’n cynnwys cyfeirnod y Gwasanaeth Enwi Strydoedd a Rhifo a chyfeiriad yr
eiddo gyd-fynd â sieciau.

