
Enwi a Rhifo 
Strydoedd 
FFURFLEN GAIS (SNN3)

DATBLYGIADAU NEWYDD - Enwi a Rhifo
Dim enwi strydoedd

Sylwer: Mae'r ffurflen hon i'w defnyddio i enwi ac i rifo safleoedd datblygu bach a lle nad oes ffyrdd 
newydd i'w hadeiladu. Os oes ffordd/ffyrdd newydd i'w hadeiladu ar safle eich datblygiad, bydd yn 
rhaid i'r Cyngor gytuno ar yr enwau ffyrdd a gynigir - defnyddiwch ffurflen SNN4

Cyn llenwi'r ffurflen hon, dylai ymgeiswyr ddarllen adrannau perthnasol ein dogfen Cyfarwyddyd a 
Gweithdrefn Enwi a Rhifo Strydoedd. Mae copïau ar gael ar gais neu ar-lein.

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.

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 ffonio 01558 825332 neu drwy 
anfon e-bost at: snn@sirgar.gov.uk 

ADRAN A – Manylion yr Ymgeisydd 
Enw:

Cyfeiriad: Côd post:

Rhif ffôn: Cyfeiriad e-bost:

Cyfeiriad y Safle Datblygu: Côd post:

Nifer y lleiniau:

Preswyl      Masnach

Rhifau'r Lleiniau:

ADRAN B - Manylion Datblygu



Rhowch y manylion canlynol (os ydynt yn hysbys) 

Cyfeirnod(au) cais cynllunio Cyfeirnod(au) cais Rheoliadau Adeiladu

Os ydych yn gwneud cais am fwy nag un eiddo, rhowch y rhifau lleiniau perthnasol wrth y 
cam(au)perthnasol uchod:-

Os nad yw'r eiddo newydd ar stryd sydd â rhif, mae'n bosibl mai dim ond enw tŷ fydd ei angen 

arnynt ac nid rhif, rhowch ddau enw a ffefrir gennych ar gyfer pob llain: 

Rhif y Llain:   Rhif yr Eiddo:       Enwau'r Eiddo [os oes angen]:

Er mwyn osgoi'r angen i ailrifo yn y dyfodol, gwnewch gais ar gyfer dim ond y lleiniau yr 
ydych yn mynd i adeiladu arnynt.

ADRAN D - Manylion Perchenogaeth 
Ai chi yw perchennog yr eiddo?

Ie

Na *

ADRAN E - Datganiad yr Ymgeisydd
Yr wyf yn datgan bod y wybodaeth yr wyf wedi'i rhoi yn gywir ac yn wir hyd eithaf fy ngwybodaeth. 

Llofnod – yr Ymgeisydd Dyddiad (DD/MM/BBBB)

ADRAN C - Statws Datblygu

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

Heb ei ddechrau  

Wedi ei ddechrau  

Wedi'i gwblhau 

Wedi'i feddiannu 

angen rhoi Caniatâd Cynllunio Llawn cyn ymgeisio 

Peidiwch â thicio heblaw eich bod o fewn 6 wythnos i gwblhau ac yn barod i dderbyn 
post 



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

Tâl am y ffi briodol [Gwnewch siec[iau] yn daladwy i Gyngor Sir Caerfyrddin]

Amgaewyd y cynllun(iau) gofynnol i ddangos y lleoliad / yr enwau ffyrdd / y cyfnodau / y lleiniau 

Wedi amgáu'r manylion gofynnol ynghylch perchenogaeth

Ar ôl ei llenwi, dychwelwch y ffurflen gais i'r cyfeiriad canlynol:
E-bost: snn@sirgar.gov.uk  

Enwi a Rhifo Strydoedd 
Gwasanaethau Cynllunio 
Swyddfeydd y Cyngor 
Heol Cilgant
Llandeilo
SA19 6HW
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