
 

UPRN: SNN:  
Cais Enwi a Rhifo Strydoedd 
Gwnewch gais ar-lein: www.newport.gov.uk/ers  
Gellir anfon ceisiadau at: Enwi a Rhifo Strydoedd, Blwch Post 885, Casnewydd, NP20 9LT. 
 
Mae'n rhaid i bob cais am wasanaethau Enwi a Rhifo Stryd gynnwys, yn ogystal â'r ffurflen hon, y ffi 
berthnasol a chynllun lleoliad ar y raddfa briodol (i raddfa nid yn llai na 1:1250) ac mewn achos 
datblygiad newydd - cynllun gosodiad, gan nodi safle'r eiddo mewn perthynas â'r amgylchedd 
daearyddol.   
 
1 Manylion yr Ymgeisydd 

Enw Cyswllt  ……………………………………………………………………………………………........…… 

Enw'r Cwmni (os yn berthnasol)   ……………………………………………………………………….…….….. 

Cyfeiriad     ……………………………………………………………………………………….......................... 

                   ………………………………………………………………… Cod Post    .……………………..…. 

Rhif Ffôn yn ystod y dydd    …………………………………….     Ffôn symudol   ………………………...….. 

E-bost   ………………………………………………………………………………………………………......... 

Hoffwn ohebu yn       Gymraeg     Saesneg 

 
 

2 Cyfeiriad neu Leoliad Safle y mae'r cais yn cyfeirio ato 
 

 Cyfeiriad / Lleoliad / Enw'r Datblygiad ……………………………………………………………………......… 

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

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

 
3 Perchnogaeth 

    Rhydd-ddeiliad     Y Safle Gyfan      Rhan o'r Safle 

    Lesddeiliad      Y Safle Gyfan      Rhan o'r Safle 

 Os nad chi yw'r Rhydd-ddeiliad yr eiddo, rhaid i chi atodi caniatâd ysgrifenedig gan y Rhydd-ddeiliad, gan 
gynnwys manylion cyswllt, er mwyn i chi wneud cais am y newid arfaethedig. 

 

 
4 Math o Eiddo a Defnydd 

     Preswyl              Nodwch os yw'n Dŷ ar Wahân / Dŷ Pâr / Dŷ Teras / Fflat ayb 

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

    Busnes  Nodwch natur y busnes 

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

    Arall  Nodwch defnydd yn fanwl 

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

 

http://www.newport.gov.uk/


5 Manylion y Cais Cwblhewch 1 opsiwn yn unig o'r adran hon 

     Enwi Eiddo - Ychwanegu neu newid enw eiddo a enwyd/ rhifwyd eisoes (nid yw'n 
      berthnasol i eiddo sydd newydd ei adeiladu/ addasu). 

 Enw Presennol (os yn berthnasol) ……………………………………………………………………… 

 Enw Arfaethedig …………………………………………………………..…………………………….. 

    Datblygiad - Gan gynnwys adeiladu o'r newydd neu rannu eiddo sy'n bodoli eisoes i fflatiau, unedau ayb. 

 
Nifer o Leiniau…………………………………………………............………   Darparwch gynlluniau. 
 
Rhif Cais Cynllunio ……….......……...………   Rhif Rheoliadau Adeiladu ……………...........………  
 
Rhowch fanylion o enwau adeiladau a / neu enwau strydoedd ynghyd â'r rhesymau dros eich 
dewisiadau.  Rhoddir blaenoriaeth i enwau gyda chyd-destun hanesyddol neu leol. Fel arall, bydd y 
Tîm Enwi a Rhifo strydoedd yn hapus i awgrymu enwau ar eich cyfer. 

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

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

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

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

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

Ar gyfer datblygiadau o fflatiau neu randai nodwch safle'r blychau post. 

 Blychau post yn nrws ffrynt pob fflat neu randy. 

 Banc o flychau post ger y prif fynedfa. 
 

 Arall (nodwch)  ………………………………………………………….......…………………….. 

 Ydy'r eiddo yn gyfan ac yn barod i'w ddefnyddio? 

 Ydy  Nac Ydy Dyddiad amcangyfrifedig cwblhau …………..………… 

     Newid i'r Cynllun Datblygu - Newidiadau i safleoedd a enwyd/rhifwyd eisoes  

 Rhif Cais Enwi a Rhifo Stryd (cyfeiriwch at lythyr cydnabod y cais gwreiddiol) ………………...….… 

 Manylion Newidiadau  ………………………………………………………………………………..… 

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

 Nifer o Leiniau  …………………………         Darparwch gynlluniau diwygiedig 

     Ailenwi Strydoedd ar Gais Preswylwyr 

 Enw Stryd Presennol  ………………………………………………………………………….………… 

 Enw Stryd Arfaethedig   ……………………………………………………………………….………… 

 Rheswm am y Newid ……………………………………………………………………….…………… 

     Cadarnhau Cyfeiriad – i drawsgludwyr ayb 

 



6 Datganiad 

Rwyf i / Rydym ni drwy hyn yn gwneud cais am wasanaethau Enwi a Rhifo Strydoedd fel a fanylir yn 
y cais hwn ac yn datgan fod y wybodaeth a roddir ar y ffurflen hon yn gywir ac yn wir hyd eithaf fy 
ngwybodaeth / ein gwybodaeth ni.  Rwyf hefyd yn cadarnhau mai fi/ ni yw perchennog / perchnogion 
cyfreithiol yr eiddo.  

  

Llofnod(ion)     ………………..……………………………………    Dyddiad       …………………................. 

 

7 Rhestr wirio - Cyn dychwelyd y ffurflen wedi'i llenwi gwiriwch eich bod wedi cynnwys yr eitemau 

canlynol. Sylwer: mae angen y 3 eitem ar gyfer pob cais. 

  Ffurflen gais wedi'i chwblhau, llofnodi a'i dyddio 

  Cynllun lleoliad i raddfa briodol (i raddfa nid yn llai na 1:1250) ac yn achos datblygiad newydd - 
cynllun gosodiad, gan nodi safle'r eiddo mewn perthynas â'r amgylchedd daearyddol 

  Y ffi briodol (gweler adran 8 Graddfa Tâl) - Sieciau'n daladwy i 'Cyngor Dinas Casnewydd' 

GWNEUD CAIS ARLEIN: www.newport.gov.uk/ers  
Neu ddychwelyd cais llawn i: Enwi a Rhifo Strydoedd, Blwch Post 885, NP20 9LT 

 
8 Graddfa Daliadau      

Categori Ffioedd Presennol 

Enwi/Ail-enwi Eiddo (nid yw'n cynnwys 
eiddo sydd newydd eu hadeiladu/ addasu) £43.50 

Datblygiad Llain Sengl £119.00 

Datblygiad 2+ Llain 
£119.00 + £43.50 ar gyfer pob llain 
ychwanegol  
(ee: Datblygiad o 2 lain = £162.50) 

Newidiadau i Gynllun Datblygu ar ôl Hysbysu £43.50 ar gyfer pob llain a effeithir 

Ail-enwi strydoedd ar Gais Preswylwyr £119.00 + £43.50 ar gyfer pob llain 
ychwanegol  

Cadarnhau'r Cyfeiriad i'r Trawsgludwr ayb £43.50 
 

 
9 Cymorth   Os oes angen cymorth neu arweiniad arnoch wrth wneud cais cysylltwch â neu ewch i 

 Ein gwefan www.newport.gov.uk/ers  

 E-bost 6935snn@newport.gov.uk  

 Rhif ffôn - 01633 656656  

 
I weld yr Hysbysiad Preifatrwydd Enwi a Rhifo Stryd ewch i: www.newport.gov.uk/ers 

Mae graddfa wahaniaethol y taliadau a nodir uchod yn gyfredol ar 14 Chwefror 2020.  Adolygir 
y taliadau bob blwyddyn. 
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