
 
 
 
 Newid eich enw 

   
       

Ffurflen newid enw pleidleisiwr 

Dim ond ar ol i chi newid eich enw y dylech gwblhau'r ffurflen hon. 

Defnyddiwch inc du ac ysgrifennwch mewn PRIFLYTHRENNAU. 

Eich enw llawn presennol 
Enw(au) cyntaf 

Cyfenw 

Eich enw llawn blaenorol 
Enw(au) cyntaf 

Cyfenw 

Rhowch y dyddiad y newidioch eich enw (OD MM BBBB). 

ITJITJIIIII 
Eich cyfeiriad 
Rhowch y cyfeiriad lle'r ydych wedi'ch cofrestru i bleidleisio ar hyn o bryd. 

I·············································· Cod post ·························I 

Manylion cyswllt 
Rhif(au) ffon 

Cyfeiriad e-bost (os oes gennych un) mewn PRIFLYTHRENNAU 

Datganiad 
Hyd eithaf fy ngwybodaeth mae'r wybodaeth ar y ffurflen hon yn wir. Deallaf y 
bydd y wybodaeth yr wyf wedi'i rhoi ar y ffurflen hon yn cael ei defnyddio ar y 
gofrestr etholiadol. 

Deallaf os ydwyf yn rhoi camwybodaeth ar y ffurflen hon gan wybod hynny, y 
gallaf wynebu dirwy o hyd at £5,000 neu hyd at chwe mis yn y carchar. 

Llofnod Dyddiad (OD MM BBBB) 

ITJITJIIIII 

CNF-W 

Mae angen i ni weld prawf fod eich 
enw wedi'i newid. Anfonwch un o'r 
rhain atom: 

• Tystysgrif priodas neu bartneriaeth 
sifil 

• Tystysgrif priodas neu bartneriaeth 
sifil tramor 

• Tystysgrif geni wedi'i ddiwygio 

• Gweithred newid enw. 

Os nad oes gennych un o'r rhain, 
cysylltwch a ni gan ddefnyddio'r 
manylion ar dudalen 1 y ffurflen hon. 

Bydd angen i chi ddarparu eich 
dyddiad geni a'ch Rhif Yswiriant 
Gwladol, neu ddweud wrthym pam 
na allwch eu darparu, er mwyn i ni 
brosesu eich cais. 

Does dim rhaid i chi roi eich manylion 
cyswllt i ni, ond os gwnewch chi bydd 
yn ei gwneud hi'n haws i ni gysylltu a 
chi ynghylch eich cofrestriad. 

Nawr llofnodwch a 
dychwelwch y ffurflen 
Anfonwch y ffurflen wedi'i llofnodi yn 
yr amlen ragdaledig - neu i'r cyfeiriad 
ar dudalen 1 y ffurflen hon. 

Dychwelwch at: 
Swyddog Corfrestru Etholiadol, Canolfan Ddinesig, Stryd y Castell, Merthyr Tudful, CF478AN 


