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Ffurflen Gais Ailgyfeirio mewn Amgylchiadau Arbennig y Post Brenhinol
Mawrth 2017

Defnyddiwch BRIF LYTHRENNAU a phen glas neu ddu ar gyfer eich atebion i gyd.

A ydych wedi cael y ffurflen iawn?

Dylid defnyddio'r ffurflen hon wrth wneud cais am wasanaeth Ailgyfeirio ar ran rhywun
sydd wedi marw neu y mae gennych Atwrneiaeth drostynt.

Mae cwestiynau a nodir ag * yn orfodol.

Os bydd angen i chi ailgyfeirio post ar gyfer mwy na 2 berson o ac i'r un cyfeiriad, rhowch
enwau llawn a dyddiadau geni ar gyfer bob person ar ddarn gwahanol o bapur. Bydd angen
prawf hunaniaeth perthnasol arnom hefyd fel y nodir yn ein telerau ac amodau.
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I sicrhau bod y codau post yn gywir gallwch fynd i'n gwefan yn
www.royalmail.com/find-a-postcode

O ac i ba gyfeiriad yr hoffech i'r post wedi ei
ailgyfeirio gael ei anfon?

*Cyfeiriad o – o ble yr hoffech i'r post gael ei ailgyfeirio?

*Cyfeiriad i – i ble yr hoffech i'r post gael ei ailgyfeirio?

*Côd Post

*Côd post

Eich manylion cyswllt

Rhif ffôn llinell tir yn y cyfeiriad newydd

Eich rhif ffôn Symudol
A fydd ci yn y cyfeiriad newydd hwn? Mae hyn
er mwyn i'n staff fod yn ymwybodol ac y gallant
ddosbarthu eich post yn ddiogel. Nodwch gydag ‘X’.

Eich cyfeiriad Ebost

Bydd

Na fydd

Ni allwn ailgyfeirio post o gyfeiriad aml-ddeiliadaeth fel cartref nyrsio, tŷ preswyl, gwesty neu
neuadd breswyl.
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Er diogelwch, rydym bob amser yn anfon llythyr cydnabyddiaeth atoch. Os nad ydych
eisiau i ni gynnwys y cyfeiriad yn y llythyr hwn, nodwch "X" yn y bocs.

Os na allwn ddosbarthu eitem i'r cyfeiriad am unrhyw reswm, gellir ei dychwelyd at yr anfonwr gyda'r
cyfeiriad newydd arno. Mae hyn yn golygu na allwn sicrhau y bydd y cyfeiriad newydd yn aros yn gyfrinachol.

Enwau a llofnod

Mae'n drosedd ailgyfeirio post heb awdurdod cywir. Rydym yn cadw'r hawl i wrthod ailgyfeirio
post ac i ddod â'r cytundeb i ben ar unrhyw adeg.

Eich enw a'ch manylion (y person sy'n gwneud cais am y gwasanaeth Ailgyfeirio)
*Teitl

(Mr, Mrs, Ms ac ati)

*Enw cyntaf llawn

Blaenlythrennau canol

*Dyddiad Geni

D

D

M

*Llofnod

M

B

B

A ydych hefyd eisiau i'ch post gael ei
gyfeirio o ac i'r un cyfeiriadau?
Manylion y person yr ydych eisiau i'w
post gael ei ailgyfeirio
*Teitl

*Cyfenw

(Mr, Mrs, Ms ac ati)

* Nodwch ‘X’ yn y blwch hwn i
gadarnhau eich bod dros 18 oed.

Ydw

Nac ydw

Noder bod pob cyfenw gwahanol yn cyfrif fel
tâl ar wahân.

*Enw cyntaf llawn

Blaenlythrennau canol

*Cyfenw

Manylion ail berson yr ydych eisiau i'w
post gael ei ailgyfeirio
*Teitl

(Mr, Mrs, Ms ac ati)

*Enw cyntaf llawn

Blaenlythrennau canol

*Cyfenw

Nodwch ‘X’ yn y blychau priodol.

Ydych chi eisiau i ni ailgyfeirio pob amrywiad ar yr enwau cyntaf? Er enghraifft Susan, Sue.
(I ailgyfeirio pob fersiwn o gyfenw bydd angen i chi restru pob un ar wahân).
Rwyf yn gwneud cais am wasanaeth Ailgyfeirio ar ran rhywun:

Ydw

Rwyf yn gwneud cais am wasanaeth Ailgyfeirio ar ran ail berson:

Sydd wedi marw. Bydd angen i ni weld y dystysgrif farwolaeth wreiddiol neu
dystysgrif farwolaeth dros dro neu gopi swyddfa (y gallwch ei gael o'r Gofrestr
Genedigaethau, Priodasau a Marwolaethau). Bydd angen i ni hefyd weld prawf
hunaniaeth yn enw y person sy'n gwneud cais, fel y nodir yn adran 6.
NEU

Na, ailgyfeiriwch yr union enwau a restrir yn unig.

Sydd wedi marw. Bydd angen i ni weld y dystysgrif farwolaeth wreiddiol neu
dystysgrif farwolaeth dros dro neu gopi swyddfa (y gallwch ei gael o'r Gofrestr
Genedigaethau, Priodasau a Marwolaethau). Bydd angen i ni hefyd weld prawf
hunaniaeth yn enw y person sy'n gwneud cais, fel y nodir yn adran 6.
NEU

Y mae gennyf atwrneiaeth drostynt. Bydd angen i ni weld copi o'r ddogfen
atwrneiaeth wedi ei hardystio gan gyfreithiwr ynghyd â phrawf hunaniaeth yn enw'r
person sy'n gwneud cais, fel y nodir yn adran 6.

Y mae gennyf atwrneiaeth drostynt. Bydd angen i ni weld copi o'r ddogfen
atwrneiaeth wedi ei hardystio gan gyfreithiwr ynghyd â phrawf hunaniaeth yn enw'r
person sy'n gwneud cais, fel y nodir yn adran 6.

Sut rydym yn defnyddio'r data
Gallwn drosglwyddo enw a chyfeiriad person sydd wedi marw i sefydliadau eraill i atal mwy o bost rhag cael ei anfon. Byddwn hefyd yn trosglwyddo manylion y cais yma a gwybodaeth
yn ymwneud â statws eich gwasanaeth Ailgyfeirio i sefydliadau er mwyn atal twyll a/neu wyngalchu arian. Yn ôl y gyfraith, mae'n rhaid i ni drosglwyddo manylion Ailgyfeirio i'r Adran
Gwaith a Phensiynau ac Awdurdodau Lleol er mwyn iddynt allu diweddaru eu cofnodion. Ceir mwy o wybodaeth am ddefnyddio eich data yn y telerau ac amodau Ailgyfeirio hefyd.
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Rydym yn cadw'r hawl i wrthod ailgyfeirio post, ac i ddod â'r cytundeb hwn i ben ar unrhyw adeg.
Gweler y telerau ac amodau Ailgyfeirio am fwy o fanylion.

	Am ba hyd ydych chi eisiau i'r gwsanaeth
Ailgyfeirio barhau?

*Pryd ydych chi eisiau i'r gwasanaeth Ailgyfeirio Dechrau ar y
ddechrau?
dyddiad hwn:

D

D

M

M

B

Bydd angen o leiaf 5 diwrnod gwaith o rybudd arnom i sefydlu'r
gwasanaeth Ailgyfeirio o'r dyddiad y byddwn yn derbyn eich cais
yng Nghanolfan Ailgyfeirio y Post Brenhinol. Royal Mail Redirection
Centre, Trent House, Media Way, STOKE-ON-TRENT, ST1 5ST.

B

*Ailgyfeiriwch y post am

hyd at 12 mis

*Pryd ydych eisiau i'r gwasanaeth Ailgyfeirio ddod
i ben?

Parhau hyd at ddiwedd y cyfnod yr wyf wedi ei ddethol
neu ddod i ben ar y
dyddiad hwn:
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hyd at 6 mis

D

D

M

M

B

hyd at 3 mis

B

	Eich Taliad

Pris fesul cyfenw
gwahanol

Gallwch wneud cais drwy'r post neu mewn cangen o Swyddfa'r Post®, gweler y daflen am
fanylion. Cyfrifir y prisiau yn ôl: • Nifer y cyfenwau gwahanol • Lleoliad y gwasanaeth Ailgyfeirio • Hyd y gwasanaeth
Ailgyfeirio

*Mae'r gwasanaeth
Ailgyfeirio hwn ar gyfer

cyfenw gwahanol

*Mae'r cyfeiriad newydd yn y

DU

*Y swm i'w dalu yw £
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UE

Gweddill y Byd

Cyn diwedd eich cyfnod Ailgyfeirio, byddwn yn ysgrifennu
atoch yn y cyfeiriad i ofyn i chi a ydych yn dymuno ymestyn y
gwasanaeth Ailgyfeirio hyd at uchafswm o 4 blynedd.

Cyfeiriad yn y DU

Gweddill y Byd
(Dim TAW)

hyd at 12 mis

£62.99

£265.99

£220.99

hyd at 6 mis

£43.99

£185.99

£153.99

hyd at 3 mis

£31.99

£130.99

£109.99

Mae'r prisiau'n berthnasol o 27 Mawrth 2017 a gallant newid unrhyw bryd. I weld y prisiau
cyfredol ewch iwww.royalmail.com/redirection

Côd hyrwyddo

•

UE

(Wedi ei Eithrio rhag TAW) (Yn Cynnwys TAW)

(Os yw'n berthnasol)

Prawf adnabod sy'n ofynnol ar gyfer eich diogelwch chi

Gallwch wneud cais drwy'r post neu mewn cangen o Swyddfa'r Post® gweler y daflen am wybodaeth.

Os nad yw'r persn sy'n gwneud cais am y gwasanaeth Ailgyfeirio angen i'w post gael ei ailgyfeirio bydd angen y prawf adnabod canlynol arnom:
Gwneud cais mewn Swyddfa Bost

Gwneud cais
drwy'r Post

1 prawf dilys o'r cyfeiriad i o'r rhestr hon wedi ei ddyddio yn y 6 mis diwethaf:

1 prawf dilys o'r cyfeiriad i o'r rhestr hon wedi ei ddyddio yn y 6 mis diwethaf:

• 2 fil cyfleustod gwahanol (NID cyfriflen ffôn symudol neu gerdyn siop/talu wedi ei
hargraffu o'r rhyngrwyd)

• 2 fil cyfleustod gwahanol (NID cyfriflen
• Cyfriflen wreiddiol cerdyn credyd
ffôn symudol neu gerdyn siop/talu wedi ei • Cyfriflen wreiddiol morgais
hargraffu o'r rhyngrwyd)
• Cyfriflen neu lyfr banc neu gymdeithas
adeiladu

• Cyfriflen wreiddiol cerdyn credyd
• Cyfriflen wreiddiol morgais

anfonwch i Royal Mail Redirection Centre, Trent
House, Media Way, STOKE-ON-TRENT, ST1 5ST

A

• Cyfriflen neu lyfr banc neu gymdeithas adeiladu.

Prawf o enw y person sy'n gwneud cais am y gwasanaeth Ailgyfeirio:

A
1 prawf adnabod dilys o enw'r person sy'n gwneud cais am y gwasanaeth Ailgyfeirio o'r
rhestr hon wedi ei ddyddio yn y 6 mis diwethaf:
• Cerdyn credyd/debyd
• Llyfr banc/cymdeithas adeiladu

Talu gyda siec - Mae angen i'r siec fod yn enw'r person sy'n gwneud cais am y gwasanaeth
Ailgyfeirio. Os oes Atwrneiaeth, , gall y siec fod yn enw'r person y mae'r gwasanaeth Ailgyfeirio
post ar eu cyfer, cyhyd â bod yr Atwrneiaeth wedi ei nodi ar y siec. Os ydych yn gyfreithiwr,
gallwch dalu gyda siec cyfreithiwr. Dylai sieciau fod yn daladwy i Grŵp y Post Brenhinol Cyf.
Mae'n rhaid i'r ddogfen Atwrneiaeth ddangos enw'r person sy'n gwneud cais.
A

• Pasbort
Tystysgrif farwolaeth
wreiddiol neu dystysgrif
farwolaeth dros dro (neu gopi
swyddfa ardystiedig)

• Trwydded yrru - cerdyn llun
• Cerdyn hunaniaeth aelod-wladwriaeth yr UE.
A
Tystysgrif farwolaeth wreiddiol
neu dystysgrif farwolaeth dros dro
(neu gopi swyddfa ardystiedig)

NEU

Dogfen Atwrneiaeth wedi ei
hardystio gan gyfreithiwr (neu
gopi swyddfa ardystiedig)

NEU

Dogfen Atwrneiaeth wedi ei
hardystio gan gyfreithiwr
(neu gopi swyddfa
ardystiedig)

Cadwch gopïau o'r holl ddogfennau y byddwch yn eu hanfon atom.
Cyfanswm y dogfennau sydd yn
amgaeedig:
Bydd yr holl ddogfennau y byddwch yn eu darparu yn cael eu dychwelyd atoch.

Er eich diogelwch chi bydd angen i ni ddilysu eich hunaniaeth er mwyn sefydlu eich
gwasanaeth Ailgyfeirio. Bydd angen profion hunaniaeth yn dibynnu sut byddwch yn gwneud
cais ac a yw eich post hefyd i gael ei ailgyfeirio. Mae'n rhaid i'r prawf adnabod fod wedi ei
gynnwys yn yr eitemau a restrir uchod, nid oes unrhyw eitemau eraill yn dderbyniol.

Os ydych yn gyfreithiwr yn gweithredu fel cynrychiolydd personol, bydd angen i ni weld copi
gwreiddiol neu swyddfa/ardystiedig o'r Grant Profiant neu'r Llythyrau Gweinyddu a'r dystysgrif
farwolaeth.

Os yw'r person sy'n gwneud cais am y gwasanaeth Ailgyfeirio angen i'w post gael ei ailgyfeirio bydd y gofynion hunaniaeth yn aros yr un peth â'r uchod,
ac eithrio prawf cyfeiriad sydd yn gorfod bod yn berthnasol i'r cyfeiriad O.

At ddefnydd Swyddfa'r Post® yn unig – Mae'n rhaid cwblhau pob adran
Ticiwch y profion adnabod a welwyd - Pediwch anfon prawf adnabod y cwsmer gyda'r
ffurflen hon.
Prawf o enw

Prawf o'r cyfeiriad wedi ei ddyddio yn y 6 mis diwethaf

Mae'n rhaid i chi wirio'r canlynol i gyd: ticiwch i gadarnhau
Stamp dyddiad ar y blaen
‘Cyfeiriadau’ yn gyflawn

Llyfr banc/cymdeithas adeiladu

2 fil cyfleustod gwahanol (NID cyfriflen ffôn symudol
na cherdyn siop/talu na biliau wedi eu hargraffu o'r
rhyngrwyd)

Prif ymgeisydd dros 18 oed

Pasbort

Cyfriflen wreiddiol cerdyn credyd

(Dyddiad cychwyn 5 diwrnod gwaith)

Cerdyn credyd/debyd

Trwydded yrru – cerdyn llun

Cyfriflen wreiddiol morgais

Cerdyn hunaniaeth aelod-wladwriaeth yr UE

Cyfriflen neu lyfr banc neu gymdeithas adeiladu

Prawf adnabod yr Ymadawedig/POA (1 yn angenrheidiol)
Tystysgrif farwolaeth wedi ei gweld

Atwrneiaeth wedi ei gweld

Ffurflen neu ddalen ychwanegol yn amgaeedig yn achos enwau ychwanegol
Peidiwch cofnodi unrhyw brawf adnabod, manylion cerdyn credyd na banc ar y ffurflen.

Pob ‘Enw’ a ‘Llofnod’ yn gyflawn
‘Dyddiadau’ yn gyflawn

98262162047

Y ddwy adran ‘Taliad’ yn gyflawn
Derbynneb Horizon wedi ei rhoi

Swm a dalwyd
Côd y gangen

£

•

Prawf Adnabod
Defnyddiwr Horizon POL
Anfonwch yn DDYDDIOL i'r Gwasanaeth Ailgyfeirio gan ddefnyddio ENV2130ST yn unig.
Rhowch stamp dyddiad ar dudalen flaen y ffurflen.

Ffurflen Gais Ailgyfeirio mewn Amgylchiadau Arbennig y Post Brenhinol Mawrth 2017. Mae'r Post Brenhinol, y Groesffurf a'r lliw coch yn nodau masnachu cofrestredig i Grŵp y Post Brenhinol Cyf.
Grŵp y Post Brenhinol Cyf, cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr, rhif 4138203, swyddfa gofrestredig: 100 Victoria Embankment, London EC4Y 0HQ. © Grŵp y Post Brenhinol Cyf 2017. Cedwir pob hawl.

