
    

        
      

          
       

        
 

      

 

  

    

      

            
              

           
             

            
           

     

        

  

   

    

              
            

    

  

      

      
            

   

       

            

     

  

 

          

           

           

       

MERTHYR TUOFUL 
MERTHYR TYDFIL 
C011n1yBorooghUM.ll'l(II 

□ 
□ 

□ 
□ 

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL MERTHYR TUDFUL 
CAIS I DDYRANNU CYFEIRIAD NEU GYFEIRIADAU SWYDDOGOL 

Cwblhewch adran A ac yna un ai Adrannau B neu C a hefyd Adran D y ffurflen hon, atodwch 
gynllun lleoliad yn glir i ddynodi eich eiddo neu ddatblygiad a’i ddychwelyd ynghyd â’r ffi briodol i 
Adran Cynnal Priffyrdd, Cyngor Bwrdeistref Merthyr Tudful, Uned 5, Parc Busnes Triongl Merthyr 
Tudful CF48 4TQ 

A: Eich Manylion (Cyfeiriad y dylid anfon pob gohebiaeth iddo) 

Enw: ………………………………………………………………………………....................................................................... 

Cyfeiriad : ………………………………………………………………………………………………………………………....... 

Rhif Ffôn: ………………………………………Cyfeiriad e-bost: ………………………………………………………........... 

B: NEWID ENW’R EIDDO (Preswyl neu Fusnes) 

Os ydych am newid yr enw presennol neu ychwanegu enw at eich eiddo cwblhewch y wybodaeth y gofynnir amdani isod. 
Pan gaiff cyfeiriad postio ei gadarnhau, byddwn yn hysbysu’r holl adrannau yn y Cyngor, gwasanaethau brys a chyrff statudol 
amrywiol eraill. Eich cyfrifoldeb chi yw hysbysu eich holl ohebyddion personol, e.e. banciau, cwmnïau yswiriant ayb. 
NODER Os oes rhif postio gan eich eiddo eisoes, nid ydym yn gallu ei dynnu i ffwrdd neu ei ddiwygio o’ch cyfeiriad swyddogol 
ond gellir ychwanegu enw yn answyddogol ac nid oes angen gwneud cais na thalu ffi am hynny. Fodd bynnag, mae’n bosibl y 
byddai’n fuddiol darparu’r enw hwn i’r Cyngor er mwyn ein galluogi ni i’w ychwanegu at ein systemau i helpu gydag adnabod 
eich eiddo a darparu gwasanaethau. 

Enw a Chyfeiriad, yn cynnwys Cod Post, yr Eiddo Presennol: ………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

Enw arfaethedig yr eiddo:………………………………………………………………………………………………………… 

Ticiwch fel sy’n briodol 

Rwyf yn cadarnhau mai fi yw perchennog cofrestredig yr eiddo uchod 

Rwyf wedi cyfnewid contractau a disgwylir eu cwblhau ar: ……../......../…….. 

C: ADEILAD/AU NEWYDD (Preswyl neu Fusnes) Noder, caiff eiddo sydd â rhif ac eiddo a adeiladwyd ar ddiwedd stryd 
bresennol neu ffordd bresennol eu rhifo â’r rhif nesaf dilyniannol sydd ar gael. Bydd rhagddodiad ‘a’ neu ‘b’ oni bai bod rhifau 
dilyniannol eisoes yn bodoli. 

Enw’r Datblygiad (Os yw’n gymwys):…………………………………………………………………………………………… 

Rhif Cais Cynllunio : P/ ....................................................... 

Cyfeiriad /au Arfaethedig : ……………………………………………………………………………………………………… 
(yn cynnwys enw(au) a ffafrir neu rifau ac enw(au) stryd newydd os yw’n gymwys - defnyddiwch y gwagle isod 
os yw’n angenrheidiol) 

Statws: Adeiledig / Wrthi’n cael ei Adeiladu/ Heb ei Adeiladu Eto (dileer fel sy’n gymwys 

Atodwch gopi o leoliad y safle a chynllun cymeradwy o ddarluniad y safle 

Ticiwch fel sy’n briodol 

Rwyf yn cadarnhau mai fi yw perchenog cofrestredig / datblygwr yr eiddo/safle uchod 

Rwyf/Rydym wedi cyfnewid contractau a dylem gwblhau ar: 

D: Datganiad 

Arwyddwyd: Dyddiad: 
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E: Gwybodaeth Ychwanegol 

Defnyddiwch y gwagle isod ar gyfer unrhyw wybodaeth ychwanegol a allai fod yn ddefnyddiol i ni: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nodiadau 

1. Rhaid i chi gwblhau adrannau perthnasol y ffurflen gais, ei harwyddo a’i dyddio. 

2. Rhaid i chi gyflwyno map arolwg ordnans. 

3. Rhaid i chi amgáu’r ffi gywir gyda’ch cais fel y dangosir ar ein dogfen polisi enwi a rhifo strydoedd ac eiddo. 

4. Gellir talu â sieciau, a’u gwneud yn daladwy i: Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 

neu ag arian parod yn bersonol yn y cyfeiriad uchod. 

Ffoniwch ni os oes angen unrhyw gymorth arnoch i gwblhau’r ffurflen gais hon ar 01685 725000 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn ymrwymedig i gynnal eich hawliau preifatrwydd. Dim ond at ddibenion 
cyfreithlon y byddwn ni’n defnyddio’ch gwybodaeth bersonol. Os hoffech wybod mwy am sut rydym yn defnyddio’ch 
gwybodaeth bersonol, darllenwch Hysbysiadau Preifatrwydd sydd ar gael ar ein gwefan. Os oes gennych unrhyw bryderon 
neu os hoffech wybod mwy am gydymffurfiaeth diogelu data, cysylltwch â’n Swyddog Diogelu Data ar 01685 725000 neu 
data.protection@merthyr.gov.uk. 
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