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Enwi a Rhifo Strydoedd  
 

Graddfa'r taliadau o 01.04.2019  
 

Tasg Ffi 

Newid enw tŷ 
 

£35 Mae'n cynnwys cost yr archwiliadau a hysbysu'r 
Post Brenhinol, sefydliadau mewnol ac allanol, 
cadarnhad cwsmer, amser swyddogion ac 
adnoddau. 

Ychwanegu enw at 
eiddo sydd wedi'i 

rifo eisoes 

£35 Mae'n cynnwys cost yr archwiliadau a hysbysu'r 
Post Brenhinol, sefydliadau mewnol ac allanol, 
cadarnhad cwsmer, amser swyddogion ac 
adnoddau. 

Enwi tŷ neu osod 
rhif ar gyfer un 

annedd 

£35 Mae'n cynnwys cost yr archwiliadau a hysbysu'r 
Post Brenhinol, sefydliadau mewnol ac allanol, 
cadarnhad cwsmer, amser swyddogion ac 
adnoddau. 

Datblygiad HEB enw 
stryd 

[Preswyl a 
Masnachol] 

 

£35 fesul llain [1-5] 
£30 fesul llain [6-25] 
£25 fesul llain [26-
75] 
£20 fesul llain [75+] 

Mae'n cynnwys cost yr archwiliadau, cynhyrchu 
atodlenni yn nodi'r rhif perthnasol i'r llain, a 
hysbysu'r Post Brenhinol, sefydliadau mewnol ac 
allanol, cadarnhad cwsmer, amser swyddogion 
ac adnoddau. 

Datblygiad gydag 
enw stryd NEWYDD  

[Preswyl a 
Masnachol] 

 

£150 fesul stryd + 
£35 fesul llain [1-5] 
£30 fesul llain [6-25] 
£25 fesul llain [26-
75] 
£20 fesul llain [76+] 

Mae'n cynnwys cost yr archwiliadau, yr 
ymgynghoriadau ag Aelod(au) Lleol a 
Chynghorau Tref a Chymuned, 
hysbysiad/ymweliad safle, a chynhyrchu 
atodlenni sy'n nodi'r rhif perthnasol i'r llain, 
hysbysu'r Post Brenhinol, sefydliadau mewnol ac 
allanol, cadarnhad cwsmer, amser swyddogion 
ac adnoddau. 

Addasu Eiddo yn 
Fflatiau neu'n 

Unedau 
[Preswyl a 

Masnachol] 

£35 + £15 fesul 
fflat/uned 

Mae'n cynnwys cost yr archwiliadau, cynhyrchu 
atodlenni sy'n nodi'r rhif perthnasol i'r 
fflat/uned, a hysbysu'r Post Brenhinol, 
sefydliadau mewnol ac allanol, cadarnhad 
cwsmer, amser swyddogion ac adnoddau. 

Diwygio atodlen y 
datblygiad a 

gyhoeddwyd eisoes 
yn dilyn newidiadau 

i'r llain gan y 
datblygwr  

 

£35 fesul llain  
 

Mae'n cynnwys yr ail-gynllunio, diwygio 
gwybodaeth o ran y plot a'r manylion post, 
hysbysu'r Post Brenhinol, y gwasanaethau brys, 
sefydliadau mewnol ac allanol, amser 
swyddogion ac adnoddau eraill. 
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Tasg Ffi 
Ailenwi'r stryd ar 
gais preswylwyr  

neu  
Enwi ffordd lle nad 
oes enw yn bodoli 

£150 + £35 fesul 
eiddo o ran costau 
cyfreithiol a chostau 
gosod arwydd enw 
stryd newydd yn ei 
le   

Mae'n cynnwys cost yr archwiliadau,  yr 
ymgynghoriadau a'r hysbysiadau i breswylwyr a 
sefydliadau mewnol ac allanol y cyngor gan 
gynnwys y Post Brenhinol a'r gwasanaethau 
brys, amser swyddogion ac adnoddau. 
 

Darparu cadarnhad 
o ran y cyfeiriad 

swyddogol i'r 
cwsmer, y 

cyfreithwyr a'r 
trawsgludwyr. 

 

£30 Mae'n cynnwys cost yr archwiliadau 
(hanesyddol), amser swyddogion ac adnoddau. 

Ychwanegu neu 
newid enw 

masnachol ar safle 
busnes.  

 

Dim ffi Mae hyn oherwydd ei fod er budd y busnesau a'r 
sefydliadau allanol gan gynnwys y Post Brenhinol 
i gael y wybodaeth ddiweddaraf.  

Cais i ymchwilio i 
unrhyw 

anghysondeb o ran 
cyfeiriad 

Dim ffi Mae hyn oherwydd ei fod er budd y trigolion a'r 
gwasanaethau brys fod yr anghysondebau yn 
cael eu cywiro. 
 

Cyhoeddi 
gwybodaeth 

ddiwygiedig am y 
cyfeiriad yn dilyn 

gwall ar gronfa 
ddata'r Rhestr Tir ac 
Eiddo Lleol neu Ffeil 
Cyfeiriad Côd Post y 

Post Brenhinol. 

Dim ffi Os bydd gwall, nid yw'n rhesymol i godi tâl er 
mwyn cywiro cyfeiriad ar y gronfa ddata, heblaw 
pan fod y broblem wedi codi o ganlyniad 
uniongyrchol i’r ffaith bod datblygiad ar waith 
sydd heb ganiatâd cynllunio a/neu ganiatâd 
Rheoliadau Adeiladu angenrheidiol.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


