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SWYDDOGAETH

A – Argymhelliad / Argymhellion a rheswm / rhesymau
ARGYMHELLION A RHESYMAU
Fel rhan o’r broses o osod y gyllideb, bydd holl ffioedd a thaliadau’r Cyngor yn cael eu
hadolygu.
Mae’r Pwyllgor Gwaith wedi gosod amcan fod yr holl ffioedd a thaliadau yn cynyddu 3% ar
gyfartaledd ar draws pob gwasanaeth unigol. Mae hyn wedi galluogi Penaethiaid Gwasanaeth
i gynyddu ffioedd unigol o fwy neu lai na 3% ond, yn gyffredinol, mae’r cynnydd ar draws y
gwasanaeth yn cyd-fynd â chynnydd o 3%.
Mae’r holl ffioedd statudol wedi eu cynyddu yn ôl y swm a osodir gan y corff cymeradwyo, lle
mae’r cynnydd wedi ei gyhoeddi. Lle nad yw’r taliad diwygiedig yn hysbys, dangosir y ffi fel
‘i’w gadarnhau’ a bydd yn cael ei ddiweddaru unwaith y bydd gwybodaeth am y ffi newydd yn
cael ei dderbyn.
Mae’r cynnydd mewn ffioedd Gofal Cymdeithasol yn cael eu hadrodd arnynt i’r Pwyllgor
Gwaith fel eitemau agenda ar wahân.
ARGYMHELLIAD
Gofynnir i’r Pwyllgor Gwaith gymeradwyo’r Ffioedd a Thaliadau ar gyfer 2021/22 fel a
amlinellir yn y llyfryn isod.
B – Pa opsiynau eraill wnaethoch chi eu hystyried a beth oedd y rhesymau am eu gwrthod
ac/neu am ddewis yr opsiwn hwn?
Ystyriodd Gwasanaethau unigol wahanol lefelau o ffioedd er mwyn cyflawni’r gofyniad o
gynnydd o 3% yn y lefel gyffredinol o ffioedd anstatudol ar gyfer y gwasanaeth.
C – Pam mae hwn yn benderfyniad i’r Pwyllgor Gwaith?
Y Pwyllgor Gwaith sydd ag awdurdod wedi’i ddirprwyo ar gyfer gwneud penderfyniadau mewn
perthynas â ffioedd a thaliadau.
CH – A yw’r penderfyniad hwn yn gyson â’r polisi a gymeradwywyd gan y Cyngor llawn?
Amherthnasol
D – A yw’r penderfyniad hwn o fewn y gyllideb a gymeradwywyd gan y Cyngor?
Amherthnasol

DD – Gyda phwy wnaethoch chi ymgynghori?
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Prif Weithredwr / Uwch Dim Rheoli (UDRh)
(gorfodol)
Cyllid / Swyddog 151 (gorfodol)
Swyddog Cyfreithiol / Monitro (gorfodol)
Adnoddau Dynol (AD)
Eiddo
Technoleg Gwybodaeth (TG)
Caffael
Sgriwtini
Aelodau Lleol

Beth oedd eu sylwadau?

Awdur yr Adroddiad

E - Risgiau a Chamau Lliniaru (os yn berthnasol)
1 Economaidd
2 Gwrthdlodi
3 Trosedd ac Anhrefn
4 Amgylcheddol
5 Cydraddoldebau
6 Cytundebau Canlyniad
7 Arall
F - Atodiadau:
Atodiad A – Ffioedd a Thaliadau 2021/22
FF – Papurau Cefndir (cysylltwch ag awdur yr Adroddiad am ragor o wybodaeth os gwelwch
yn dda):

Ffioedd a Thaliadau
Ebrill 2021

CYNNWYS
Gwasanaeth Oedolion
Gofal Cymdeithasol Oedolion
Gwasanaethau Plant
Cyfadran Gymuned
Tai
Cyfadran Dysgu Gydol Oes
Addysg
Llyfrgelloedd a Diwylliant
Rheoleiddio a Datblygu Economaidd
Gwarchod y Cyhoedd
Cynllunio
Canolfan Fusnes Môn
Hamdden
Cyrchfan
Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo
Priffyrdd
Rheoli Gwastraff
Busnes y Cyngor
Cyfreithiol

Nodiadau
1.

Cyfnod Perthnasol
1.1 Mae'r holl ffioedd a thaliadau o'r dyddiad penodedig (yn gynhwysol) oni
bai y nodir fel arall.

2.

TAW
2.1 Mae'r holl ffioedd a thaliadau yn cynnwys TAW (TAW yn amodol i newid),
oni bai y nodir fel arall.
2.2 Allwedd i Ddangosyddion TAW
S
Z
E
N
O/S
D/B

-

TAW cyfradd safonol (20%, amodol i newid)
Cyfradd sero
Eithriwyd o TAW
Tâl Net TAW (Dylid ychwanegu TAW i'r ffî/taliad)
Tu allan i gwmpas TAW / Ddim yn fusnes
Amherthnasol

2.3 Gall statws TAW fod yn ddarostyngedig i newid yn ystod y flwyddyn.
2.4 Nid yw taliadau rhwng gwasanaethau Cyngor Sir Ynys Môn yn cynnwys
TAW.

Gofal Cymdeithasol Oedolion
Gwasanaeth

Ffi/Tâl

TAW

Gofal Preswyl yng Nghartrefi’r Awdurdod ar gyfer Pobl Hyn
Tâl safonol (ar gyfer preswylwyr sydd hefo’r modd ariannol i
I’w gadarnhau
O/S
dalu’r gost llawn)
Gofal Cartref
Os ydych yn hŷn nag oed
Os ydych yn fengach nag oed
pensiwn gydag incwm
pensiwn gydag incwm
wythnosol o neu’n uwch na
wythnosol o neu’n uwch na
£251.94 a:
£164.65 a:
llai na £256.93 yr wythnos
llai na £169.64 yr wythnos
I’w gadarnhau
O/S
rhwng £256.94 - £261.93
rhwng £169.65 - £174.64
I’w gadarnhau
O/S
rhwng £261.94 - £262.89
rhwng £174.65 - £175.60
I’w gadarnhau
O/S
rhwng £262.90 - £266.93
rhwng £175.61 - £179.64
I’w gadarnhau
O/S
rhwng £266.94 - £271.93
rhwng £179.65 - £184.64
I’w gadarnhau
O/S
rhwng £271.94 - £276.93
rhwng £184.65 - £189.64
I’w gadarnhau
O/S
rhwng £276.94 - £281.93
rhwng £189.65 - £194.64
I’w gadarnhau
O/S
rhwng £281.94 - £286.93
rhwng £194.65 - £199.64
I’w gadarnhau
O/S
rhwng £286.94 - £291.93
rhwng £199.65 - £204.64
I’w gadarnhau
O/S
rhwng £291.94 - £296.93
rhwng £204.65 - £209.64
I’w gadarnhau
O/S
rhwng £296.94 - £301.93
rhwng £209.65 - £214.64
I’w gadarnhau
O/S
rhwng £301.94 - £306.93
rhwng £214.65 - £219.64
I’w gadarnhau
O/S
rhwng £306.94 - £311.93
rhwng £219.65 - £224.64
I’w gadarnhau
O/S
rhwng £311.94 - £316.93
rhwng £224.65 - £229.64
I’w gadarnhau
O/S
rhwng £316.94 - £321.93
rhwng £229.65 - £234.64
I’w gadarnhau
O/S
rhwng £321.94 - £326.93
rhwng £234.65 - £239.64
I’w gadarnhau
O/S
rhwng £326.94 - £331.93
rhwng £239.65 - £244.64
I’w gadarnhau
O/S
rhwng £331.94 - £336.93
rhwng £244.65 - £249.64
I’w gadarnhau
O/S
rhwng £336.94 - £341.93
rhwng £249.65 - £254.64
I’w gadarnhau
O/S
uwch na £351.94 neu
uwch na £264.65 neu cynilion
I’w gadarnhau
O/S
cynilion uwch na £24,000.00
uwch na £24,000.00
Prydau yng Ngwasanaethau Dydd
(Yn berthnasol i’r holl brydau a lluniaeth ddarparwyd ym mhob lleoliad Gwasanaeth Dydd)
Prydau yng Ngwasanaethau Dydd ar gyfer oedolion (ac eithrio
£6.40
O/S (S yw prydau
pobl hefo anableddau dysgu)
ddarparwyd i
bersonau ddim
Byrbryd canol dydd yng Ngwasanaethau Dydd ar gyfer pobl
£2.70
wedi derbyn
hefo anableddau dysgu
asesiad
Lluniaeth arall (te/coffi/teisen) yng Ngwasanaethau Dydd
£1.50
Gwasanaethau
Cymdeithasol)
Trafnidiaeth i Wasanaethau Dyddiol
I’w gadarnhau
Gwasanaethau Teleofal
Haen 1 – Offer, Gwasanaeth a Cynnal a Chadw
I’w gadarnhau
Os darparwyd fel
rhan o becyn gofal
Haen 2 & 3 – Offer, Gwasanaeth, Monitro a Cynnal a Chadw
I’w gadarnhau
– O/S. Os
darparwyd i’r anabl
Tâl gosod
I’w gadarnhau
– Z. Os darparwyd
i’r henoed ddim fel
Gwasanaeth a Cynnal a Chadw
I’w gadarnhau rhan o becyn gofal,
neu i drydyd bartïon
Gwasanaethau’n unig
I’w gadarnhau (e.e. Cymdeithasau
Tai) – S.
Bathodynnau Glas (sefydliadol ac amnewid (colli/dwyn))
£10.00
O/S

Tai
Gwasanaeth
Ffioedd Troi Tai’n Gartrefi
Hyd at £50,000
Dros £50,000
Cynllun Benthyciad i Wella Cartrefi

Rhenti Garejys
Ffioedd
1 Llofft – Tŷ/Byngalo
2 Llofft – Tŷ/Byngalo
3 Llofft – Tŷ/Byngalo
4 Llofft – Tŷ/Byngalo
5+ Llofft – Tŷ/Byngalo
1 Llofft – Fflat
2 Llofft – Fflat
3 Llofft – Fflat
4+ Llofft – Fflat
Fflat un ystafell
Cais i ofyn am orfodi gorchymyn
Ffî Llys
Warant
Ail-gyhoeddi Warant
Taliadau Gwasanaeth mewn Anheddau
Glanhau ardaloedd cymunedol
Cynnal a chadw lifftiau
Erialau mewn ardaloedd cymunedol
Gwresogi a goleuadau mewn ardaloedd
cymunedol
Larymau tân ac offer tân
Mynediad drws
Taliadau Carthffosiaeth
Peintio ardaloedd cymunedol
Cynnal a chadw tiroedd (Eiddo domestig)
Cynnal a chadw tiroedd (Eiddo gwarchod)
Ffi rheoli

Ffi/Tâl

TAW

I’w gadarnhau
I’w gadarnhau
15% o werth y benthyciad (gall
hefyd fod yn amodol ar ffi brisio gan
drydydd parti) - I’w gadarnhau
I’w gadarnhau

O/S
O/S

I’w gadarnhau
I’w gadarnhau
I’w gadarnhau
I’w gadarnhau
I’w gadarnhau
I’w gadarnhau
I’w gadarnhau
I’w gadarnhau
I’w gadarnhau
I’w gadarnhau
I’w gadarnhau
I’w gadarnhau
I’w gadarnhau
Dim cost
I’w gadarnhau
I’w gadarnhau
I’w gadarnhau
I’w gadarnhau
I’w gadarnhau
I’w gadarnhau
I’w gadarnhau
I’w gadarnhau
I’w gadarnhau
I’w gadarnhau
15% o'r tâl gwasanaeth - I’w
gadarnhau

Amrywiol

Amrywiol

O/S os
mewn
perthynas â
phrydles tŷ
Cyngor, ac
E am
brydlesau
arall

Addysg
Gwasanaeth
Prydau Ysgol:
Disgyblion a staff goruchwylio:
Ysgolion cynradd
Ysgolion uwchradd
Staff ac ymwelwyr eraill:
Ysgolion cynradd
Ysgolion Uwchradd
Gofal cyn y Clwb Brecwast
30 munud o ofal cyn y clwb brecwast
Bysus Ysgol:
Dros 16 Oed
Dan 3 milltir
Allan o'r dalgylch
Ffi Bws Coleg
Taliadau Eraill
Llungopïau
Cae Bob Tywydd Millbank
Aelodau
Cae llawn
Cae llawn (ysgolion)
Hanner cae
Hanner cae (ysgolion)
Llogi Cae Pêl-droed
Llogi Cae Pêl-droed (ysgolion)

Ffi/Tâl

TAW

£2.50
£2.60

O/S
O/S

£4.44
£3.24

S
S

£1.20 y plentyn

E

£150.00 y flwyddyn
£135.00 y flwyddyn
£185.00 y flwyddyn
I’w gadarnhau

O/S
O/S
O/S

£0.15 y ddalen

S

£48.00 Oedolyn
£31.00 Ieuenctid
£40.00 Oedolyn
£25.50 Ieuenctid
£31.00 Oedolyn
£19.00 Ieuenctid
£26.00 Oedolyn
£15.00 Ieuenctid
£48.00 Oedolyn
£31.00 Ieuenctid
£40.00 Oedolyn
£26.00 Ieuenctid

E
D/B
E
D/B
E
D/B

Llyfrgelloedd a Diwylliant
Gwasanaeth
Amgueddfeydd a Diwylliant
Oriel Ynys Môn
Comisiwn ar werthiant
Llogi Ystafelloedd
Prif Oriel Gelf oriau gyda’r nôs (6-11yh, isafswm o 2 awr)
neu
Oriel Kyffin Williams oriau gyda’r nôs (6-11yh, isafswm o 2 awr)
Ystafell Tunnicliffe – Masnachol:
Yr Awr (uchafswm 3 awr)
Hanner Diwrnod (3.5 awr)
Diwrnod Llawn (7 awr)
Gyda’r nos (6 – 11 yh)
Oriau Ychwanegol
Ystafell Tunnicliffe – Addysgol:
Yr Awr (uchafswm 3 awr)
Hanner Diwrnod (3.5 awr)
Diwrnod Llawn (7 awr)
Oriau Ychwanegol
Ystafell Tunnicliffe – Sefydliadau di-elw:
Yr Awr (uchafswm 3 awr)
Hanner Diwrnod (3.5 awr)
Diwrnod Llawn (7 awr)
Oriau Ychwanegol
Ystafell Tunnicliffe – Cyngor:
Yr Awr (uchafswm 3 awr)
Hanner Diwrnod (3.5 awr)
Diwrnod Llawn (7 awr)
Oriau Ychwanegol
Ystafell Gyfarfod Fechan
Yr Awr (uchafswm 3 awr)
Hanner Diwrnod (3.5 awr)
Diwrnod Llawn (7 awr)
Oriau Ychwanegol
Amrywiol
Gweithdai i blant ysgol ffurfiol
Gweithdai i blant ysgol anffurfiol
Copïau Digidol anfonwyd drwy e-bost
Copïau Digidol anfonwyd drwy CD/DVD
Gwasanaeth Ymchwil a Dalwyd
Ffilmio yn OYM a safleoedd [Pris ar Gais]
Yr Awr – Defnydd Unigol
Atgynhyrchiadau - Delweddau [Pris ar Gais]
Atgynhyrchu mewn llyfrau a chyfnodolion
Atgynhyrchu mewn arddangosfeydd (anfasnachol)
Atgynhyrchu ar gyfer defnydd addysgol
Atgynhyrchu ar gyfer defnydd masnachol, i werthu, a.y.y.b.
Atgynhyrchiadau – delweddau – darlledu ac ar-lein
Cymraeg/Rhanbarthol, hyd at 10 mlynedd
Prydeinig, hyd at 10 mlynedd
Byd-eang, hyd at 10 mlynedd
Defnydd we
Defnydd we ffrydio digidol ar-lein

Ffi/Tâl

TAW

35%

Amrywiol

£85.00 yr awr

E

£36.00
£110.00
£220.00
£44.00 yr awr
£38.00 yr awr

E
E
E
E
E

£18.00
£54.00
£108.00
£22.00 yr awr

E
E
E
E

£18.00
£54.00
£108.00
£22.00 yr awr

E
E
E
E

£22.00
£66.00
£120.00
£27.00 yr awr

E
E
E
E

£10.00
£30.00
£60.00
£12.00 yr awr

E
E
E
E

£4.00 y pen
£5.00 y pen
£6.00 yr awr
£12.00 yr awr
£30.00 yr awr

E
E
S
S
S

£84.00

S

£36.00
£48.00
£36.00
£126.00

S
S
S
S

£60.00
£72.00
£84.00
£48.00
£96.00

S
S
S
S
S

Postio a Phacio
Parcelforce Byd-eang – Printiau (postio £11.99)
£15.00
Archebion paced ar-lein i’r DU o dan £25
£3.50
Archebion paced ar-lein i’r DU £25 - £150
£5.50
Archebion paced ar-lein i’r DU dros £150
£15.00
Archebion ar-lein i Ewrop o dan £25
£9.50
Archebion ar-lein i Ewrop £25 - £150
£12.50
Archebion ar-lein byd-eang o dan £25
£14.50
Archebion ar-lein byd-eang £25 - £150
£19.50
Llyfrgelloedd a Gwasanaethau Gwybodaeth
Taliadau am ddychwelyd llyfrau / casetiau / CDs yn hwyr (fesul eitem):
1 diwrnod yn hwyr
£0.30
2 ddiwrnod yn hwyr
£0.40
3 diwrnod yn hwyr
£0.50
4-7 niwrnod yn hwyr
£0.80
Cost ar gyfer pob wythnos hwyr (uchafswm o £8.00)
£0.80
Taliadau am ddychwelyd fideos / DVDs yn hwyr (fesul eitem)
Fesul wythnos neu ran o wythnos – Gwasanaeth premiwm
£3.50
(uchafswm o £30.00)
Fesul wythnos neu ran o wythnos – Gwasanaeth rheolaidd
£2.50
(uchafswm o £15.00)
Taliadau am ddychweliadau hwyr i lyfrgelloedd symudol (fesul eitem)
Ymweliad 1af ac 2il ymweliad
£0.00
3ydd ymweliad
£0.70
4ydd ymweliad
£0.80
5ed ymweliad
£1.40
Uchafswm cyfanswm y gost
£6.50
Ceisiadau (fesul eitem)
Plant (dan 16)
£0.00
Oedolion – Mewn stoc yng Nghymru (yn cynnwys LINC)
£0.00
Cais – dim ar gael yng Nghymru
£12.00
Llogi CDs / DVDs (fesul eitem)
CDs
£1.80 y CD dros 3
wythnos
DVD Premiwm – (DVDs a ychwanegwyd i stoc o fewn 1 flwyddyn)
£3.50 y DVD yr
wythnos
DVDs hŷn a DVDs plant
£2.50 y DVD yr
wythnos
Cerdyn Aelodaeth Coll
Plant
£1.50
Oedolion
£2.50
Taliadau am eitemau a gollwyd/difrodwyd
Llyfrau plant – Cymraeg
Yr LMS newydd yn
Llyfrau oedolion – Cymraeg
codi pris manwerthu
Ffuglen – plant
llawn yn awtomatig.
Ffeithiol – plant
Cytundeb
Ffuglen – oedolion [clawr papur]
Awdurdodau
Ffeithiol – oedolion [clawr papur]
llyfrgelloedd Gogledd
Ffuglen – oedolion [clawr caled]
Cymru.
Ffeithiol – oedolion [clawr caled]
Llyfrau llafar – oedolion
Llyfrau llafar – plant
DVD – Oedolion
DVD – Plant
CD - cerddoriaeth
Cost weinyddol ar eitemau hwyr iawn yr anfonebwyd amdanynt.

£5.60 fesul anfoneb

S
S
S
S
S
S
S
S

O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S

O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S

O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S

Eitemau wedi eu tynnu allan o stoc – tâl isaf
Ffuglen Clawr Papur – oedolion [Saesneg]
Ffuglen Clawr Caled – oedolion [Saesneg]
Ffeithiol Clawr Caled – oedolion [Cymraeg a Saesneg]
Ffeithiol Clawr Papur – oedolion [Cymraeg a Saesneg]
Llyfrau cyfeirio
Ffuglen Cymraeg – oedolion
Llyfrau Plant [pob iaith]
Defnyddio Offer Cyfrifiadurol
Ymwelwyr heb Gerdyn Llyfrgell o'r Deyrnas Unedig
Llungopïau / Argraffu o Gyfrifiadur a Disgiau
A4 du a gwyn
A4 du a gwyn – 10+ copi (os cânt eu hargraffu ar unwaith mewn un sesiwn)
A4 du a gwyn – cefn wrth gefn
A4 du a gwyn – cefn wrth gefn 10+ copi (os cânt eu hargraffu ar unwaith mewn
un sesiwn)
A3 du a gwyn
A3 du a gwyn – 10+ copi (os cânt eu hargraffu ar unwaith mewn un sesiwn)
A3 du a gwyn – cefn wrth gefn
A3 du a gwyn – cefn wrth gefn 10+ copi (os cânt eu hargraffu ar unwaith mewn
un sesiwn)
A4 lliw
A4 lliw – 10+ copi (os cânt eu hargraffu ar unwaith mewn un sesiwn)
A4 lliw – cefn wrth gefn
A4 lliw – cefn wrth gefn 10+ copi (os cânt eu hargraffu ar unwaith mewn un
sesiwn)
A3 lliw
A3 lliw – 10+ copi (os cânt eu hargraffu ar unwaith mewn un sesiwn)
A3 lliw – cefn wrth gefn
A3 lliw – cefn wrth gefn 10+ copi (os cânt eu hargraffu ar unwaith mewn un
sesiwn)
Gwasanaeth Ffacs
Tudalen 1af - Y Deyrnas Unedig
Tudalen ychwanegol - Y Deyrnas Unedig
Tudalen 1af - Ewrop
Tudalen ychwanegol - Ewrop
Tudalen 1af - Gogledd America
Tudalen ychwanegol - Gogledd America
Tudalen 1af - Gweddill y Byd
Tudalen ychwanegol - Gweddill y Byd
Derbyn Ffacs A4
Gosod Ystafelloedd
Sesiwn 2 awr - yn ystod yr wythnos
Sesiwn 2 awr gyda thâl mynediad/codi arian - yn ystod yr wythnos
Cost ar gyfer pob hanner awr atodol - yn ystod yr wythnos
Sesiwn 2 awr - Dydd Sadwrn
Sesiwn 2 awr gyda thâl mynediad/codi arian - Dydd Sadwrn
Cost ar gyfer pob hanner awr atodol - Dydd Sadwrn
Llogi cyfleusterau cyfrifiadur (yn cynnwys llogi ystafell)
Sesiwn 2 awr - Yn ystod yr wythnos yn ystod y dydd
Sesiwn 2 awr - Gyda'r nos a dydd Sadwrn

£1.00 yr un neu
£4.00 am 5
£1.50 yr un neu
£2.00 am 2
£2.00 yr un neu
£3.00 am 2
£1.20 yr un neu
£2.00 am 2
prisiau unigol
£0.80 yr un neu
£3.60 am 5
£1.00 yr un neu
£3.50 am 5

Z

£3.00 am bob ½
awr

S

£0.15 y ddalen
£0.10 y ddalen
£0.30 y ddalen
£0.20 y ddalen

S
S
S
S

£0.30 y ddalen
£0.20 y ddalen
£0.60 y ddalen
£0.40 y ddalen

S
S
S
S

£0.80 y ddalen
£0.50 y ddalen
£1.60 y ddalen
£1.00 y ddalen

S
S
S
S

£1.60 y ddalen
£1.20 y ddalen
£3.20 y ddalen
£2.40 y ddalen

S
S
S
S

£1.90
£0.50 y dudalen
£2.90
£1.10 y dudalen
£4.00
£1.60 y dudalen
£5.00
£2.10 y dudalen
£1.10

S
S
S
S
S
S
S
S
S

£26.00
£38.00
£8.00
£45.00
£48.00
£10.00

E
E
E
E
E
E

£35.00
£45.00

S
S

Z
Z
Z
Z
Z
Z

SYLWER - Gellir trafod prisiau ar gyfer llogi cyfleusterau cyfrifiadurol ar gyfer defnydd tymor hir a sesiynau
trwy'r dydd

Comisiwn ar Werthiant Arddangosfeydd
30% o werthiant
S
Hysbysebu Masnachol – Posteri
Ffi am 4 wythnos
£4.50
S
Neuadd y Farchnad : Ystafell Gyfarfod y Llyfrgell
Yn ystod oriau agor
Sesiwn 2 awr
£26.00
S
Sesiwn 2 awr gyda thâl mynediad / codi arian £40.00
S
Cost pob hanner awr ychwanegol £8.00
S
Tu allan i oriau agor
Sesiwn 2 awr – yn ystod yr wythnos
£30.00
S
Sesiwn 2 awr gyda thâl mynediad / codi arian - yn ystod yr wythnos
£45.00
S
Cost pob hanner awr ychwanegol - yn ystod yr wythnos
£10.00
S
Sesiwn 2 awr – dydd Sadwrn
£45.00
S
Sesiwn 2 awr gyda thâl mynediad / codi arian - dydd Sadwrn
£50.00
S
Cost pob hanner awr ychwanegol - dydd Sadwrn
£15.00
S
Archifau Môn
Deunydd papur
Pensiliau
£0.45 y pensil
S
Reprograffig
Bydd yr holl eitemau a anfonir trwy'r post ar gyfradd llythyr mawr ail ddosbarth (os gofynnir am ddosbarth
cyntaf neu dosbarthiad a gofnodwyd, codir tâl yn unol â hynny)
Llungopïau / Argraffu o gyfrifiadur
Copïau A4 du a gwyn
£0.15 y ddalen
S
Copïau A3 du a gwyn
£0.30 y ddalen
S
Copïau A4 lliw
£0.80 y ddalen
S
Copïau A3 lliw
£1.60 y ddalen
S
Llungopïau / Argraffu o gyfrifiadur - trwy'r post
1-3 Dalen A4 du a gwyn
£6.40
S
4-7 Dalen A4 du a gwyn
£7.30
S
1-3 Dalen A3 du a gwyn
£7.30
S
4-7 Dalen A3 du a gwyn
£7.80
S
1-3 Dalen A4 lliw
£12.70
S
4-7 Dalen A4 lliw
£14.40
S
1-3 Dalen A3 lliw
£14.40
S
4-7 Dalen A3 lliw
£16.20
S
Copïau wedi sganio
Argraffwyd ar bapur A4 plaen
£4.00 y ddalen
S
Argraffwyd ar bapur A3 plaen
£4.60 per sheet
S
1 copi wedi ei sganio wedi ei gadw ar CD
£4.50
S
2-5 copi wedi sganio wedi eu cadw ar CD
£9.10
S
6-10 copi wedi sganio wedi eu cadw ar CD
£15.60
S
Copïau wedi sganio - Trwy'r post
Argraffwyd ar bapur A4 plaen
£4.00 y ddalen + cost
S
postio
Argraffwyd ar bapur A3 plaen
£4.60 y ddalen + cost
S
postio
1 copi digidol (ffeil math JPEG) wedi ei gadw ar CD
£4.50 + £2.85 cost
S
postio
2-5 copi digidol (ffeil math JPEG) wedi cadw ar CD
£9.10 + £2.85 cost
S
postio
6-10 copi digidol (ffeil math JPEG) wedi cadw ar CD
£15.60 + £2.85 cost
S
postio
Copïau digidol - dros e-bost
1 Ffeil math JPEG
£5.00
S
2-3 Ffeil math JPEG
£10.10
S
4-5 Ffeil math JPEG
£15.10
S

Cost postio yn defnyddio cyfraddau postio'r Deyrnas Unedig (bydd post tramor yn cael ei bwyso
a'i brisio yn unol â hynny):
hyd at 100g – ail ddosbarth
£1.25
S
hyd at 200g – ail ddosbarth
£1.81
S
hyd at 500g – ail ddosbarth
£2.28
S
hyd at 700g – ail ddosbarth
£2.99
S
Caniatâd ffotograffig ar gyfer defnyddio yn yr Ystafell Chwilio
1 diwrnod
£7.50
S
3 diwrnod
£20.00
S
Hanner blwyddyn
£60.00
S
1 blwyddyn
£100.00
S
Defnydd o drybedd
£5.00 yr awr
S
Atgynhyrchiadau mewn llyfrau a chyfnodolion
£36.00
S
Ymchwil
Gwasanaeth ymchwil â thâl
£30.00 yr awr
S
(isafswm 1 awr ac uchafswm o 2 awr ar gyfer pob cais)
Llythyr swyddogol
Llythyr swyddogol / llythyr ardystiad
£9.00
S
Ffilmio ar yr Eiddo
(isafswm o 1 awr)
£70.00 yr awr
S
Teledu (a TAW)
Darllediad Cymreig / rhanbarthol - hyd at 10 mlynedd
£136.00 y ddelwedd
S
Darllediad Prydeinig - hyd at 10 mlynedd
£160.00
S
Atgynhyrchu byd eang - hyd at 10 mlynedd
£198.00
S
Defnyddio ar y we
£71.00
S
Defnyddio ar y we gwasanaeth ffrydio digidol ar-lein
£226.00 y ddelwedd
S
Llogi Ystafell Dewi O. Jones
Yr Awr
£30.00
E
Fesul Hanner Diwrnod: 09.30 – 13.00
£77.00
E
Fesul Hanner Diwrnod: 14.00 – 16.30
£55.00
E
Fesul Diwrnod Llawn: 09.30 – 16.30
£120.00
E
Tâl cosb ar gyfer aros tu hwnt i'r cyfnod a archebwyd
£42.00
E
Lluniaeth (Te / Coffi yn unig) 1 - 10 o bobl
£10.60
S
Lluniaeth (Te / Coffi yn unig) 11 – 20 o bobl
£21.10
S
Lluniaeth (Te / Coffi yn unig) 21 – 30 o bobl
£32.00
S

Gwarchod y Cyhoedd
Gwasanaeth

Ffi/Tâl

Trwyddedau / Caniatâd / Cofrestriadau Iechyd Amgylcheddol
Rheoleiddio / Lles Anifeiliaid
Sefydliadau marchogaeth
£148.00 plws
ffi milfeddyg
Sefydliadau bridio cŵn

£184.00 plws
ffi milfeddyg

Sefydliadau lletya anifeiliaid
sefydliadau

£184.00 plws
ffi milfeddyg

Anifeiliaid yn perfformio
Siopau anifeiliaid anwes

£231.00
£184.00 plws
ffi milfeddyg

Trwydded sw

£343.00 plws
ffi milfeddyg

Anifeiliaid gwyllt peryglus

£343.00 plws
ffi milfeddyg

Rheoli cŵn
Rheoli cŵn

Cofrestru ci - tab cofrestru metel
Tacsis
Trwydded gweithredwr (trwydded 5 mlynedd)
Trwydded cerbyd (newydd ac adnewyddu)
Trwydded gyrrwr (trwydded 5 blynedd) (heb gynnwys costau
gwiriadau DVLA) (newydd ac adnewyddu)
Ffi trosglwyddo
Ffi prawf
Ffi ail brawf
Ffî ail brawf o fewn 24 awr (mân ddiffygion)
Platiau trwydded cerbyd (newydd)
Platiau adnewyddu
Amnewid platiau
Amnewid braced platiau
Bathodyn gyrrwr newydd
Ffi ail-eistedd gwybodaeth
Ffi gwiriad DBS
Ffioedd Cofrestriad Sifil
Ffi trefnu priodas a phartneriaeth sifil - Swyddfa Gofrestru
Ffi trefnu priodas a partneriaeth sifil - Eiddo Cymeradwy
Ffî archebu o flaen llaw, 12–24 mis, nad ydynt yn ad-daladwy
Ffî archebu o flaen llaw, 25-36 mis, nad ydynt yn ad-daladwy
Seremonïau Neuadd y Dref – Caergybi

Ffi statudol:
£25.00 plws
Ffi casglu: £82.00
Ffi statudol:
£25.00 plws
Ffi casglu o Cenel
Mona: £43.70
£6.00

TAW

O/S
S
O/S
S
O/S
S
O/S
O/S
S
O/S
S
O/S
S
O/S
S
O/S

S
O/S

£535.00
£229.00
£340.00

O/S
O/S
O/S

£48.60
£59.00
£59.00
£30.00
£71.00
£47.00
£30.00
£30.00
£21.30
£27.30
£40.00

O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S

£46.00
£130.00
£70.00
£100.00
£250.00

O/S
O/S
O/S
O/S
O/S

Seremonïau Ystafell Bryn Cefni – Llangefni
Yn ystod yr wythnos (dydd Llun – dydd Iau)
Dydd Gwener / dydd Sadwrn
Dydd Sul / Gŵyl y Banc
Priodas yn cael ei ddilyn gan Enwi Baban
Priodas mewn gwesty
Yn ystod yr wythnos (dydd Llun – dydd Iau)
Dydd Gwener / dydd Sadwrn
Dydd Sul / Gŵyl y Banc
Priodas yn cael ei ddilyn gan Enwi Baban
Ystafell Bryn Cefni ac eiddo cymeradwy - oriau estynedig
Yn ystod yr wythnos (dydd Llun – dydd Iau) 6 - 8pm
Yn ystod yr wythnos (dydd Llun – dydd Iau) 8pm – 12am
Dydd Gwener / Dydd Sadwrn 6 - 8pm
Dydd Gwener / Dydd Sadwrn 8pm – 12am
Dydd Sul / Gŵyl y Banc 6 - 8pm
Dydd Sul / Gŵyl y Banc 8pm - 12am
Trwyddedu eiddo ar gyfer seremonïau sifil
Ystafell atodol mewn eiddo cymeradwy
Ymarfer priodas
Ffi weinyddol – newid enw ayb
Seremoni enwi baban
Yn ystod yr wythnos (dydd Llun – dydd Iau)
Dydd Gwener / Dydd Sadwrn
Dydd Sul / Gŵyl y Banc
Adnewyddu addunedau
Yn ystod yr wythnos (dydd Llun – dydd Iau)
Dydd Gwener / Dydd Sadwrn
Dydd Sul / Gŵyl y Banc
Arall
Cyhoeddi tystysgrifau o fewn 24 awr (tâl ychwanegol)
Tystysgrifau safonol o fewn 10 diwrnod gwaith
Ardystio dogfennau
Ôl ddyddio pasbort
Seremonïau dinasyddiaeth – gwasanaeth blaenoriaeth (tâl
ychwanegol)
Cyfleoedd i dynnu lluniau
Amrywiol
Caniatâd Masnachwyr Stryd
Manwerthu ac arlwyo
Wythnos
Mis
3 mis tymhorol
6 mis tymhorol
Blynyddol
Unedau symudol (blynyddol)
Arall
Tatŵio / colur lled-barhaol

Tyllu clustiau / cosmetig

£210.00
£250.00
£360.00
£144.00 plws ffi
priodas

O/S
O/S
O/S
S

£390.00
£420.00
£510.00
£144.00 plws ffi
priodas

O/S
O/S
O/S
S

£150.00
£285.00
£205.00
£330.00
£280.00
£395.00
£1,500.00
£225.00
£70.00
£78.00

O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
S

£288.00
£360.00
£408.00

S
S
S

£288.00
£360.00
£408.00

S
S
S

£35.00
£11.00
£6.00 y copi
£10.00
£125.00

O/S
O/S
O/S

£15.60

S

£177.00
£266.00
£769.00
£1,420.00
£2,125.00
£1,182.00

O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S

£135.00 fesul
eiddo plws
£67.60 fesul
ymarferwr
£135.00 fesul
eiddo plws
£67.60 fesul
ymarferwr

O/S

O/S

O/S

Aciwbigo

Electrolysis

Siop rhyw / sinema rhyw

£135.00 fesul eiddo
plws
£67.60 fesul
ymarferwr
£135.00 fesul eiddo
plws
£67.60 fesul
ymarferwr
£1,065.00 (yn
cynnwys costau
gwrandawiad posibl)
Dirwyon statudol

O/S

O/S

O/S

Deddf Iechyd 2006 – troseddau ysmygu
O/S
Deddf Gwerthwyr Metel Sgrap 2013 (trwydded 3 mlynedd)
Trwydded Safle
£388.00
O/S
Trwydded Casglwr
£266.00
O/S
Amrywiadau i Ddeddf Gwerthwyr Metel Sgrap 2013
Casglwr i Safle
£54.70
O/S
Safle i Casglwr
£32.90
O/S
Newid Enw Trwyddedai (dim trosglwyddo)
£31.20
O/S
Newid Rheolwr Safle
£51.90
O/S
Newid Nifer o Safleoedd, ac ati
£31.20
O/S
Chwiliadau trwyddedi ac ymholiadau
£98.00 yr awr
S
Cyngor cyn trwyddedu
Tâl Isafswm
£98.00
S
Codir tâl am bob awr neu ran o hynny ar gyfradd safonol
£98.00
S
fesul awr fesul swyddog
Mae ffioedd ar gyfer loterïau bach, peiriannau gamblo a thrwyddedau ar gyfer gemau gyda gwobrau
wedi eu gosod gan lywodraeth ganolog
Deddf Gamblo 2005
Casino Rhanbarthol
Ffi flynyddol
O/S
Cais i drosglwyddo
O/S
Cais i adfer
O/S
Cais am ddatganiad amodol
O/S
Cais am drwydded (Deiliaid Datganiad Amodol)
O/S
Casino Mawr
Ffi flynyddol
O/S
Cais i drosglwyddo
O/S
http://www.legislation
Cais i adfer
O/S
.gov.uk/cy/uksi/2007/
479/schedule/made
Cais am ddatganiad amodol
O/S
Cais am drwydded (Deiliaid Datganiad Amodol)
O/S
Casino Bach
Ffi flynyddol
O/S
Cais i drosglwyddo
O/S
Cais i adfer
O/S
Cais am ddatganiad amodol
O/S
Cais am drwydded (Deiliaid Datganiad Amodol)
O/S
Eiddo Casino wedi ei Drosi
Ffi flynyddol
O/S
Cais i drosglwyddo
O/S
Cais i adfer
O/S
Bingo
Ffi flynyddol
O/S
Cais i drosglwyddo
O/S
Cais i adfer
O/S
Cais am ddatganiad amodol
O/S
Cais am drwydded (Deiliaid Datganiad Amodol)
O/S
Cais amrywiad
O/S

Canolfan Hapchwarae Oedolion
Ffi flynyddol
Cais i drosglwyddo
Cais i adfer
Cais am ddatganiad amodol
Cais am drwydded (Deiliaid Datganiad Amodol)
Cais amrywiad
Betio (Trac)
Ffi flynyddol
Cais i drosglwyddo
Cais i adfer
Cais am ddatganiad amodol
Cais am drwydded (Deiliaid Datganiad Amodol)
Cais amrywiad
Adloniant Teuluol
Ffi flynyddol
Cais i drosglwyddo
Cais i adfer
Cais am ddatganiad amodol
Cais am drwydded (Deiliaid Datganiad Amodol)
Cais amrywiad
Betio (arall)
Ffi flynyddol
Cais i drosglwyddo
Cais i adfer
Cais am ddatganiad amodol
Cais am drwydded (Deiliaid Datganiad Amodol)
Cais amrywiad
Triniaeth Rheoli Plâu
Rheoli plâu masnachol (dibynnol ar faint yr eiddo)
Contractau trin rheoli plâu masnachol
(Cyfanswm cost yn amrywiol, yn ddibynnol ar faint yr eiddo,
amlder ymweliadau y flwyddyn ac ati)
Rheoli plâu domestig – llygod mawr a llygod
Ymateb 3 diwrnod
Triniaethau Rheoli plâu domestig (heblaw cnofilod)
Chwilod duon
Chwilod gwely (yn amodol ar arolwg)
Cacwn, gwenyn, morgrug, arall – ymateb 3 diwrnod
Triniaeth chwain domestig
Taliadau Iechyd Amgylcheddol Eraill
Baw ci : Dirwyon cosb sefydlog
Trosedd sŵn gyda'r nos – (Anheddau Domestig a
Thrwyddedig)
System raddio hylendid bwyd cenedlaethol – ailraddio
System raddio hylendid bwyd cenedlaethol – cosb sefydlog
methiant i arddangos graddiad
Tystysgrifau ar gyfer bwyd a ddifrodwyd
Copïau o'r Gofrestr Eiddo Bwyd
Copiau o’r Pecyn Gwerthu ac Arlwyaeth FSBB
Copiau o’r Tudalennau Dyddiadurol FSBB
Archwiliadau mewnfudo
Tai Amlbreswyliaeth
Archwiliad HHSRS ar gyfer Grant NEST Llywodraeth Cymru
ar ran British Gas

O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
http://www.legislation
.gov.uk/cy/uksi/2007/
479/schedule/made

O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S

£91.32 yr ymweliad
£66.96 yr awr a
chost deunyddiau

S
S

£47.80

S

£104.04
£213.22
£63.66
£84.47

S
S
S
S

http://gov.wales/topic
s/environmentcountr
yside/epq/cleanneigh
bour/fixedpenalty/
http://www.ynysmon.
gov.uk/sgoriohylendid-bwydcenedlaethol/11987.
article?redirect=false
£103.00 y dystysgrif
£21.00
£31.00
£26.00
£232.00
£685.00
£150.00

O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
S
S
S

Ffioedd ar gyfer cyhoeddi Hysbysiadau Gorfodi fel y
dynodwyd dan Adran 49 Deddf Tai 2004 (gan gynnwys ffi
archwiliad)
Cais am Archwiliad Tai HHSRS – masnachol
Caniatâd i ddefnyddio uchelseinyddion yn y strydoedd
Cerbydau wedi’u gadael

Samplu Iechyd Porthladd (i gynnwys sampl 1 bacti)
Ceisiadau am awdurdodiadau EPA
Trwyddedau i fusnesau sy’n cynhyrchu llygredd a
rheoleiddio’r eiddo busnes hynny
Trwyddedau Llywodraeth Leol ar gyfer gosodiadau Rhan A(2)
Trwyddedau Llywodraeth Leol ar gyfer gosodiadau Rhan B ac
offer symudol a gweithgareddau allyriadau toddyddion

£233.00

O/S

£232.00
£110.00 plws
cost hysbysebu
http://www.legislation
.gov.uk/cy/uksi/2008/
2095/contents/made
£180

S
O/S
O/S

S

https://www.gov.uk/g
O/S
overnment/publicatio
ns/local-authorityO/S
pollution-controlO/S
general-guidancemanual
Copïau o'r Gofrestr Awdurdodiadau
I’w gadarnhau
O/S
Y Rheoliadau Cyflenwadau Dŵr Preifat (Cymru) 2010. Mae'r Rheoliadau hyn yn rhagnodi'r ffioedd
y gall awdurdodau lleol eu codi am reoleiddio cyflenwadau dŵr preifat
Asesiad risg
O/S
Samplu cyflenwadau bach
O/S
Samplu cyflenwadau mawr
O/S
Ymchwiliad
O/S
Awdurdodi
O/S
http://www.legislation
Cymerwyd dan Reoliad 10
O/S
.gov.uk/cy/wsi/2017/
Cymerwyd yn ystod monitro gwiriad
O/S
1041/made
Cymerwyd yn ystod monitro archwiliad
O/S
Samplu cyflenwadau dŵr yfed (e.e. iechyd porthladd, llongau
S
ac ati)
Ymholiad cyflenwadau dŵr preifat
S
Ymholiad tir llygredig (cynnwys hyd at 2 awr o amser
I’w gadarnhau
S
swyddog)
Ffi fesul awr ar gyfer chwilio ac ymholiad ar gyfer amser
ychwanegol
Cyflenwadau Dŵr Preifat – costau dadansoddiad gwirioneddol
Asesiad Risg (uchafswm a godir £500)
O/S
Samplu cyflenwadau bach
O/S
Samplu cyflenwadau mawr
O/S
http://www.legislati
Ymchwiliad (uchafswm a godir £100)
O/S
on.gov.uk/wsi/2017/
Awdurdodi
O/S
1041/made
Cymerwyd dan Reoliad 10
O/S
Cymerwyd yn ystod monitro gwiriad
O/S
Cymerwyd yn ystod monitro archwiliad
O/S
Rhoddi Trwydded Symud Pysgod Cregyn
Dim ffi
D/B
Tystygrifau Iechyd allforio byw Tseiniaidd (darparwyd o fewn
£74.201
S
2 ddiwrnod gwaith i’r cais)
Tystygrifau Iechyd allforio byw Tseiniaidd (darparwyd o fewn
£81.701
S
1 diwrnod gwaith i’r cais)
Tystygrifau Iechyd allforio byw Tseiniaidd (cais o fewn yr un
£89.101
S
diwrnod gwaith lle mae’r cais wedi ei wneud dros y
penwythnos / gŵyl ban i’w gasglu y diwrnod gwaith canlynol.
Mae hyn yn cynnwys ceisiadau a wneir ar ddydd Gwener (neu
ddydd Iau mewn achos o ŵyl banc ar ddydd Gwener) ar gyfer
llwyth dros y penwythnos / dydd Llun gŵyl y banc. Mae hyn yn
ddibynol ar argaeledd staff.)
Mae’n bosib y gwnaiff ffioedd allforio Tseiniaidd newid yn ystod y flwyddyn o ganlyniad i system
electronig DEFRA (adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig) newydd gael ei beilota yn y
flwyddyn.
1

Tystysgrifau Iechyd Allforio Eraill (darparwyd o fewn 2
ddiwrnod gwaith o’r cais)
Tystysgrifau Iechyd Allforio Eraill (darparwyd o fewn 1 diwrnod
gwaith o’r cais)
Tystysgrifau Iechyd Allforio Eraill (cais o fewn yr un diwrnod
gwaith lle mae’r cais wedi ei wneud dros y penwythnos / gŵyl
banc i’w gasglu y diwrnod gwaith canlynol. Mae hyn yn
cynnwys ceisiadau a wneir ar ddydd Gwener (neu ddydd Iau
mewn achos o ŵyl banc ar ddydd Gwener) ar gyfer llwyth
dros y penwythnos / dydd Llun gŵyl y banc. Mae hyn yn
ddibynol ar argaeledd staff.)
Tystygrif allforio lle mae angen mewnbynu data
Copi o dystysgrif allforio
Newidiadau i dystysgrif allforio Tseiniaidd unwaith darparwyd
copi ardystiedig
Tystysgrif Allforio – Gosod i fyny ar gyfer Lleoliad Newydd
(cynnwys 1 Tystysgrif)
Tystysgrifau Iechyd Allforio Ewropeaidd

Tystysgrif Glanweithdra Llong

Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013
Carfan Unigol
Safle bach (2 – 10 uned)
Safle canolig (11 – 50 uned)
Safle mawr (51+ uned)
Amrywio amodau
Rheolau llety
Trwydded amnewid
Marchnadoedd a Ffeiriau
Ffeiriau a Marchnadoedd Porthaethwy
Parth A – Ffordd y Bont a Ffordd y Ffair (hyd at 2 fetr)
Parth A – Ffordd y Bont a Ffordd y Ffair (dros 2 fetr)
Parth B – Ffordd Telford (hyd at 2 fetr)
Parth B – Ffordd Telford (dros 2 fetr)
Parth C – Stryd y Paced (hyd at 2 fetr)
Parth C – Stryd y Paced (dros 2 fetr)

£24.00

S

£30.00

S

£40.00

S

£24.80
£18.60
£18.60

S
S
S

£124.00

S

I’w gadarnhau –
disgwyl i ffi
genedlaethol gael ei
osod ar ôl Brexit
http://www.porthealth
association.co.uk/

O/S

£165.00
£350.00
£416.00
£541.00
£165.00
£55.30
£44.60

O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S

£15.00 y metr (tâl
isafswm o £20.00)
Ffi uchod plws £1.50
ar gyfer pob 0.1 metr
ychwanegol
£12.50 y metr (tâl
isafswm o £20.00)
Ffi uchod plws £1.25
ar gyfer pob 0.1 metr
ychwanegol
£10.00 y metr (tâl
isafswm o £20.00)
Ffi uchod plws £1.00
ar gyfer pob 0.1 metr
ychwanegol

O/S
O/S

O/S
O/S

O/S
O/S

Mesureg
*NODYN – mae pob ffi’n cael eu nodi HEB TAW a bydd angen ei ychwanegu lle’n berthnasol.
Cyfarwyddyd Offerynnau Mesur (MID)
Er mwyn adlewyrchu costau ychwanegol yn gysylltiedig ag archwilio, profi a darparu dogfennau, a
chynnal statws corff hysbysedig MID, dylid codi ffi ychwanegol am ddosbarthiadau penodol o offer sydd
wedi eu cynnwys yn y MID, fel a ganlyn:Dim cost ychwanegol
D/B
 Peiriannau cyfansymio bylchog awtomatig, pontydd
pwyso rheilffordd awtomatig, offer pwyso ‘pwysau
agored’ awtomatig, offerynnau llenwi grafimetrig
awtomatig ac offer pwyso belt.
 Mesuryddion dŵr oer




Gordal o 10%
S
Offerynnau mesur ar gyfer tanwydd hylif ac ireidiau
Offerynnau mesur ar gyfer tanwydd hylif a gyflenwir o
danceri ffordd
Gordal o 25%
S
 Offer mesur capasiti cynhwysedd
 Offer mesur hyd materol
Nodyn: Bydd cynnydd yn y ffi ar gyfer yr asesiad cydymffurfiaeth MID gyntaf, ond nid ar gyfer asesiadau
gwiriad dilynol.
Offer Pwyso a Mesur Arbennig
Archwilio, addasu, profi, ardystio, stampio, awdurdodi neu
£89.71 fesul
S
adrodd am offer pwyso neu fesur arbennig.
swyddog fesul awr
heblaw:
Mae'r mathau o offer a eithriwyd yn benodol o'r tablau yn
cynnwys:- O dan
Rheoliadau
 Peiriannau pwyso awtomatig neu gyfansymio;
Offer Mesur
 Offer a gynlluniwyd i bwyso llwythau wrth symud;
(Gofynion CEE)
 Offer mesur tanwydd swmp a brofwyd yn dilyn
1988
digwyddiad Rheoliad 65 neu 66;
 Offer pwyso neu fesur a brofwyd trwy samplu ystadegol;
Yn unol â
 Sefydlu cromliniau calibradu ar gyfer templedi;
rhwymedigaeth
 Templedi a raddolwyd mewn milimedrau;
Gymunedol ac
 Profion neu wasanaethau eraill yn unol â rhwymedigaeth
eithrio
o dan (1)
gymunedol ar wahân i gwiriad EC cychwynnol neu rannol;
 Ardystio offer pwyso neu fesur ble mae angen datganiad
o wall gwirioneddol.
Offerynnau Pwyso
Yr awr gyntaf
£92.40
S
heblaw:

Pob awr dilynol
Hurio pwysau hyd at 500kg – tâl dyddiol
Gordal ar gyfer pwysau dros 500kg
Mesuriadau
Offer mesur llinol heb fod yn fwy na 3m, ar gyfer pob graddfa

Offer mesur cynhwysedd, heb raniadau, heb fod yn fwy na 1
litr
Offer mesur balast ciwbig (heblaw am offer mesur ymyl)
Offer mesur cynhwysedd hylif ar gyfer ffurfio a gwirio
pecynnau cynnwys cyfartalog
Templedi
Fesul graddfa – eitem cyntaf
Ail eitem a phob eitem dilynol
Offerynnau Mesur (dim NAWI)
Dim mwy nag 1 tunnell
Dros 1 tunnell hyd at 10 tunnell
Mwy na 10 tunnell
Ardystio Gweithredwyr Pont Bwyso (codir tâl am isafswm o
hanner awr)
Offerynnau Mesur sydd ddim yn awtomatig (NAWI)

£55.44
£35.00
Tâl dyddiol +
£100.00
£13.40 yr un

- O dan
Rheoliadau
Offer Mesur
(Gofynion CEE)
1988
S
heblaw:

£10.58 yr un

- O dan
Rheoliadau
Offer Mesur
(Gofynion CEE)
1988
S

£237.04 yr un
£37.46 yr un

S
S

£65.14 yr un
£24.64 yr un

S
S

£70.91 yr un

S
heblaw:
-O dan
Rheoliadau
Offer Mesur
(Gofynion CEE)
1988

£114.87 yr un
£239.90 yr un
£89.71 per hour

Dim mwy nag 1 tunnell
I’w gadarnhau
S
Dros 1 tunnell hyd at 10 tunnell
I’w gadarnhau
S
Mwy na 10 tunnell
I’w gadarnhau
S
Efallai y codir ffi ychwanegol ar gyfer profi offerynnau gyda
I’w gadarnhau
S
sgrin arddangos ar wahân neu gyfleusterau argraffu,ac lle
mae angen ail berson i gwblhau’r prawf neu os oes angen i’r
un person gynnal ail gyfres o brofion
Nodyn: Wrth gyflenwi offer arbenigol (gan gynnwys, ond nid yn gyfyngedig i, uned brofi pont pwyso, fan
a phwysau prawf, ayb) gellir codi ffi atodol, fesul awr, diwrnod neu fesul apwyntiad, yn ddibynnol ar yr
amgylchiadau
Offerynnau Mesur ar gyfer Gwirod Meddwol
Yn ddim mwy na 150ml
I’w gadarnhau
S
Arall
I’w gadarnhau
S
Offer mesur ar gyfer Tanwydd Hylif ac Ireidiau
Math cynhwysydd (heb israniadau)
I’w gadarnhau
S
Allfa sengl/aml allfa (ffroenellau)
Profi’r ffroenell gyntaf, fesul safle
I’w gadarnhau
S
heblaw:
Pob ffroenell ychwanegol a brofir
I’w gadarnhau
- O dan
Profi offer electronig perifferol yn ystod ymweliad ar wahân
I’w gadarnhau
Rheoliadau
(fesul safle)
Offer Mesur
Profi derbynnydd cerdyn credyd (fesul uned, waeth beth fo
I’w gadarnhau
(Gofynion CEE)
nifer y slotiau/ffroenellau/pympiau)
1988
Offer Mesur Tanwydd Tanceri Ffordd (Mwy na 100 Litr)
Systemau mesur mesurydd
Pibell wlyb gyda dau hylif prawf
I’w gadarnhau
S
heblaw:
Pibell wlyb gyda thri hylif prawf
I’w gadarnhau
- O dan
Pibell sych gyda dau hylif prawf
I’w gadarnhau
Rheoliadau
Pibell sych gyda thri hylif prawf
I’w gadarnhau
Offer Mesur
Pibell wlyb/sych gyda dau hylif prawf
I’w gadarnhau
(Gofynion
CEE)
Pibell wlyb/sych gyda thri hylif prawf
I’w gadarnhau
1988
Tystysgrif gwallau
Ar gyfer darparu tystysgrif yn cynnwys canlyniadau’r gwallau
I’w gadarnhau
S
a ganfuwyd wrth gynnal y profion (darperir tystysgrif ar gais y
cyflwynydd; codir ffi pan na fydd unrhyw ffi arall yn daladwy).
NODIADAU ar gyfer profi Offer Mesureg:
- T.A.W. – Dilysu ar ôl cywiriad - Dim TAW. Gwirio ar ôl gwaith trwsio – Codir TAW
- Pan fydd offer yn cael ei brofi lle nad oes ffi briodol wedi’i nodi yn yr Atodlen Ffioedd, dylid codi am y
gwaith yn ôl cyfradd o £89.71 (heb cynnwys TAW) yr awr (heb cynnwys TAW).
- Gallai taliad i gynnwys unrhyw gostau ychwanegol sy’n gysylltiedig â phrofi offer ychwanegol sydd
angen profion ychwanegol ar y safle, fel derbynwyr cerdyn credyd, fod yn seiliedig ar y ffi sylfaenol o
ystyried yr uchod a chostau ychwanegol ar gyfradd o £89.71 (heb cynnwys TAW) ar gyfer pob swyddog
ychwanegol yr awr.
Ffioedd Labordy - Safonau Gweithio yn unig (yn gynhwysol o TAW)
Bagiau Pwysau, heb gynnwys pwysau ffracsiynol
I’w gadarnhau
Bagiau Pwysau yn cynnwys pwysau ffracsiynol
I’w gadarnhau
Pwysau profi / pwysau gweithio safonol – pris fesul pwysau
I’w gadarnhau
Offer Mesur Hyd Anhyblyg (<=1m)
I’w gadarnhau
Offer Mesur Hyd Hyblyg (>1m i <=30m)
I’w gadarnhau
Cynhwysedd ‘Visiguage’ (Tanwydd) metel neu ffeibr carbon
I’w gadarnhau
integredig
Fflasgiau Cynhwysedd (Gwydr)
I’w gadarnhau
Silindrau mesur Cynhwysedd (Gwydr) Graddoledig
I’w gadarnhau

S
S
S
S
S
S
S
S

Ffioedd Labordy - Masnachol (heb cynnwys TAW)
Ffi i’w godi ar cyfradd yr awr
I’w gadarnhau
S
Amodau ar gyfer Ffioedd Labordy: Rhaid i’r arteffactau a gyflwynir i’w profi fod yn lân.
 Os oes angen eu glanhau, codi’r tâl ychwanegol (i’w gytuno ymlaen llaw).
 Ni phrofir arteffactau sydd wedi cael eu difrodi.
 Mae tystysgrifau priodoldeb a chalibradu wedi’u cynnwys yn y pris.
 Rydym yn ymrwymo i gwblhau’r gwaith calibradu cyn pen 10 diwrnod gwaith oni bai y cytunir
wahanol.
 Gellir rhoi gostyngiad am setiau o arteffactau a gyflwynir ar yr un pryd a/neu ar gyfer cwsmeriaid
sy’n dychwelyd.
 Gellir rhoi gostyngiad am 10 neu fwy o bwysau o’r un mas nominal a gyflwynir ar yr un pryd.
 Isafswm tâl o £50 fesul cyflwyniad.
 Cysylltwch â’r gwasanaeth calibradu i drafod anghenion unigol.
“PRYNU EFO HYDER” – CYNLLUN CYMERADWYO MASNACHWYR
Ffi cais newydd 0 – 5 gweithwyr
S
Ffi cais newydd 6 – 20 gweithwyr
S
Ffi cais newydd 21 – 49 gweithwyr
S
Ffi cais newydd 50+ gweithwyr
S
https://www.buywithc
Ffi Aelodaeth Blynyddol 0 – 5 gweithwyr
S
onfidence.gov.uk/bus
Ffi Aelodaeth Blynyddol 6 – 20 gweithwyr
S
iness/costs/
Ffi Aelodaeth Blynyddol 21 – 49 gweithwyr
S
Ffi Aelodaeth Blynyddol 50+ gweithwyr
S
Eiddo Ychwanegol
S
Arddulliau Masnachu Ychwanegol
S

Cynllunio
Gwasanaeth
Gwasanaeth Cynllunio
A4 – cyffredinol :
Du a Gwyn (Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth/EI)
Lliw (Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth/EI)
Du a Gwyn
Lliw
A3 – cynlluniau :
Du a Gwyn (Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth/EI)
Lliw (Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth/EI)
Du a Gwyn
Lliw
A2 – cynlluniau :
Du a Gwyn (Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth/EI)
Lliw (Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth/EI)
Du a Gwyn
Lliw
A1 – cynlluniau :
Du a Gwyn (Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth/EI)
Lliw (Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth/EI)
Du a Gwyn
Lliw
A0 – cynlluniau :
Du a Gwyn (Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth/EI)
Lliw (Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth/EI)
Du a Gwyn
Lliw
Copïau ar CD
Ymchwil cynllunio ac ymholiadau masnachol (isafswm tâl). Bydd
taliadau llungopïo yn ychwanegol
Ffioedd cais cynllunio

Cyfarfodydd Swyddfa neu Safle
Ceisiadau Rheoliadau Adeiladu
Tabl A: Anheddau Newydd ac Anheddau a Grëwyd trwy Drosi
Nifer o Anheddau:
1
Tâl Blaendal Cynllun
Tâl Archwilio
Hysbysiad adeiladu
2
Tâl Blaendal Cynllun
Tâl Archwilio
Hysbysiad adeiladu
3
Tâl Blaendal Cynllun
Tâl Archwilio
Hysbysiad adeiladu

Ffi/Tâl

TAW

£0.10 y ddalen
£0.50 y ddalen
£0.10 y ddalen
£0.60 y ddalen

E
E
S
S

£0.50 y ddalen
£1.05 y ddalen
£0.60 y ddalen
£1.30 y ddalen

E
E
S
S

£5.25 y ddalen
£8.75 y ddalen
£6.20 y ddalen
£10.50 y ddalen

E
E
S
S

£6.40 y ddalen
£9.90 y ddalen
£7.75 y ddalen
£11.85 y ddalen

E
E
S
S

£7.50 y ddalen
£11.20 y ddalen
£9.05 y ddalen
£13.30 y ddalen
£25.00
£130.00

E
E
S
S
S
S

Ffi sefydlog a osodir
gan Lywodraeth
Cymru
https://www.anglesey.
gov.uk/documents/Dog
fennauCy/Cynllunio/Gwneudcais-cynllunio/Ffioeddgwneud-caiscynllunio.pdf
£130.00

-

£207.90
£386.10
£594.00
£311.86
£579.14
£891.00
£413.50
£767.90
£1,181.40

S

S

S

S

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Tâl Blaendal Cynllun
Tâl Archwilio
Hysbysiad adeiladu
Tâl Blaendal Cynllun
Tâl Archwilio
Hysbysiad adeiladu
Tâl Blaendal Cynllun
Tâl Archwilio
Hysbysiad adeiladu
Tâl Blaendal Cynllun
Tâl Archwilio
Hysbysiad adeiladu
Tâl Blaendal Cynllun
Tâl Archwilio
Hysbysiad adeiladu
Tâl Blaendal Cynllun
Tâl Archwilio
Hysbysiad adeiladu
Tâl Blaendal Cynllun
Tâl Archwilio
Hysbysiad adeiladu
Tâl Blaendal Cynllun
Tâl Archwilio
Hysbysiad adeiladu
Tâl Blaendal Cynllun
Tâl Archwilio
Hysbysiad adeiladu
Tâl Blaendal Cynllun
Tâl Archwilio
Hysbysiad adeiladu
Tâl Blaendal Cynllun
Tâl Archwilio
Hysbysiad adeiladu
Tâl Blaendal Cynllun
Tâl Archwilio
Hysbysiad adeiladu
Tâl Blaendal Cynllun
Tâl Archwilio
Hysbysiad adeiladu
Tâl Blaendal Cynllun
Tâl Archwilio
Hysbysiad adeiladu
Tâl Blaendal Cynllun
Tâl Archwilio
Hysbysiad adeiladu
Tâl Blaendal Cynllun
Tâl Archwilio
Hysbysiad adeiladu
Tâl Blaendal Cynllun
Tâl Archwilio
Hysbysiad adeiladu

£512.82
£793.57
£1,465.20
£609.84
£943.80
£1,742.40
£704.55
£1,308.45
£2,013.00
£796.94
£1,480.06
£2,277.00
£887.04
£1,647.36
£2,534.40
£974.82
£1,810.38
£2,785.20
£1,060.28
£1,969.12
£3,029.40
£1,143.46
£2,123.54
£3,267.00
£1,224.30
£2,273.70
£3,498.00
£1,302.84
£2,419.56
£3,722.40
£1,379.06
£2,561.14
£3,940.20
£1,452.98
£2,698.42
£4,151.40
£1,524.60
£2,831.40
£4,356.00
£1,593.90
£2,960.10
£4,554.00
£1,660.90
£3,084.50
£4,745.40
£1,725.58
£3,204.62
£4,930.20
£1,787.94
£3,320.46
£5,108.40

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Tabl B: Taliadau am Adeiladau Bach, Estyniadau ac Addasiadau Penodol i Anheddau (Atodlen 2
yn flaenorol)
Garejys Ar Wahân ac Ynghlwm a Phyrth Ceir a rennir gydag anheddau presennol
1.
Codi garej ar wahân neu ynghlwm
Tâl Blaendal Cynllun
£115.50
S
gydag ardal llawr heb fod yn fwy na 40
Tâl Archwilio
£214.50
metr sgwâr.
Hysbysiad adeiladu
£330.00
Estyniadau/Gwaith trosi/Trosi Llofftydd a gwaith Addasu Adeilad i Anheddau
2.
Trosi garej presennol i lunio llety atodol
Tâl Blaendal Cynllun
£115.50
S
gydag ardal llawr heb fod yn fwy na 40
Tâl Archwilio
£214.50
metr sgwâr.
Hysbysiad adeiladu
£330.00
3.
Unrhyw estyniad i annedd ble nad yw
Tâl Blaendal Cynllun
£115.50
S
cyfanswm ardal y llawr yn fwy na 10
Tâl Archwilio
£214.50
metr sgwâr, yn cynnwys modd
Hysbysiad adeiladu
£330.00
mynediad a gwaith mewn cysylltiad â'r
estyniad hwnnw
4.
Unrhyw estyniad i annedd ble mae
Tâl Blaendal Cynllun
£173.26
S
cyfanswm ardal y llawr yn fwy na 10
Tâl Archwilio
£321.74
metr sgwâr ond heb fod yn fwy na 40
Hysbysiad adeiladu
£495.00
metr sgwâr, yn cynnwys modd
mynediad a gwaith mewn cysylltiad â'r
estyniad hwnnw
5.
Unrhyw estyniad i annedd ble mae
Tâl Blaendal Cynllun
£207.90
S
cyfanswm ardal y llawr yn fwy na 40
metr sgwâr ond heb fod yn fwy na 60
Tâl Archwilio
£386.10
metr sgwâr, yn cynnwys modd
Hysbysiad adeiladu
£594.00
mynediad a gwaith mewn cysylltiad â'r
estyniad hwnnw
6.
Unrhyw estyniad i annedd ble mae
Tâl Blaendal Cynllun
£242.54
S
cyfanswm ardal y llawr yn fwy na 60
metr sgwâr ond heb fod yn fwy na 80
Tâl Archwilio
£450.46
metr sgwâr, yn cynnwys modd
Hysbysiad adeiladu
£693.00
mynediad a gwaith mewn cysylltiad â'r
estyniad hwnnw
7.
Trosi gofod llofft i lunio llety preswyl
Tâl Blaendal Cynllun
£202.12
S
atodol gydag ardal llawr heb fod yn fwy
na 50 metr sgwâr
Tâl Archwilio
£375.38
Hysbysiad adeiladu
£577.50
8.
Trosi gofod llofft i lunio llety preswyl
Tâl Blaendal Cynllun
£242.54
S
atodol gydag ardal llawr yn fwy na 50
Tâl Archwilio
£450.46
metr sgwâr
Hysbysiad adeiladu
£693.00
9.
Amnewid pob ffenestr a drws
Tâl Blaendal Cynllun
£115.50
S
Tâl Archwilio
Wedi ei
gynnwys yn y
Tâl Cynllun
Hysbysiad adeiladu
£115.50
10.
Adnewyddu elfen thermol sengl e.e.
Tâl Blaendal Cynllun
£99.00
S
amnewid to / lloriau.
Tâl Archwilio
Wedi ei
gynnwys yn y
Tâl Cynllun
Hysbysiad adeiladu
£99.00

Sylwer: Ble mae mân waith adeiladu yn cael ei gyflawni ar yr un pryd ag estyniad y cyfeirir ato
yn 3 i 8 uchod, bydd y tâl atodol fel 11 isod:
11.
Cost y gwaith < £1,000
Tâl Blaendal
£66.00
S
Cynllun
Tâl Archwilio
Wedi ei gynnwys yn y
Tâl Cynllun
Hysbysiad
£66.00
adeiladu
12.
Cost gwaith rhwng £1,001 a
Tâl Blaendal
£99.00
S
£5,000
Cynllun
Tâl Archwilio
Wedi ei gynnwys yn y
Tâl Cynllun
Hysbysiad
£99.00
adeiladu
Ble mae cost amcangyfrifol y gwaith yn fwy na £5,000 bydd y tâl yn unol â ‘Thabl C’ isod.
Gosodiadau trydanol newydd a gwaith trydanol i eiddo presennol
13.
Gwifrio trydanol mewn cysylltiad
Tâl Blaendal
£330.00
S
ag estyniad newydd i annedd yn
Cynllun
dal i gael ei adeiladu gyda gofod
Tâl Archwilio
Wedi ei gynnwys yn y
llawr heb fod yn fwy na 60 metr
Tâl Cynllun
sgwâr
Hysbysiad
£330.00
adeiladu
14.
Gosodiad trydanol newydd i
Tâl Blaendal
£429.00
S
annedd yn cael ei adeiladu neu
Cynllun
ail-weirio annedd presennol (hyd
Tâl Archwilio
Wedi ei gynnwys yn y
at uchafswm o 5 ystafell wely)
Tâl Cynllun
Hysbysiad
£429.00
adeiladu
15.
Gosod stof llosgi coed mewn
Tâl blaendal y
£330.00
S
annedd bresennol
cynllun: hysbysiad
adeiladu
Tabl C – Gwaith ar wahân i'r gwaith yn Nhablau A a B (Atodlen 3 gynt)
(YN SEILIEDIG AR AMCANGYFRIF O'R GWIR GOST ADEILADU A GYFLAWNWYD GAN
GONTRACTWYR GYDA CHOFRESTRIAD TAW)
Amcangyfrif o Gost y Gwaith
< £1,000
Tâl Blaendal Cynllun
£132.00
S
Tâl Archwilio
Wedi ei gynnwys yn y Tâl
S
Cynllun
Hysbysiad adeiladu
£132.00
S
£1,001 - £5,000
Tâl Blaendal Cynllun
£198.00
S
Tâl Archwilio
Wedi ei gynnwys yn y Tâl
S
Cynllun
Hysbysiad adeiladu
£198.00
S
£5,001 - £10,000
Tâl Blaendal Cynllun
£103.04
S
Tâl Archwilio
£193.06
S
Hysbysiad adeiladu
£297.00
S
£10,001 - £15,000
Tâl Blaendal Cynllun
£127.06
S
Tâl Archwilio
£235.94
S
Hysbysiad adeiladu
£363.00
S
£15,001 - £20,000
Tâl Blaendal Cynllun
£150.14
S
Tâl Archwilio
£278.86
S
Hysbysiad adeiladu
£429.00
S
£20,001 - £25,000
Tâl Blaendal Cynllun
£173.26
S
Tâl Archwilio
£321.74
S
Hysbysiad adeiladu
£495.00
S
£25,001 - £30,000
Tâl Blaendal Cynllun
£196.34
S
Tâl Archwilio
£364.64
S
Hysbysiad adeiladu
£561.00
S

£30,001 - £35,000

Tâl Blaendal Cynllun
£219.46
S
Tâl Archwilio
£407.55
S
Hysbysiad adeiladu
£627.00
S
£35,001 - £40,000
Tâl Blaendal Cynllun
£242.54
S
Tâl Archwilio
£450.46
S
Hysbysiad adeiladu
£693.00
S
£40,001 - £45,000
Tâl Blaendal Cynllun
£265.66
S
Tâl Archwilio
£493.34
S
Hysbysiad adeiladu
£759.00
S
£45,001 - £50,000
Tâl Blaendal Cynllun
£288.74
S
Tâl Archwilio
£536.26
S
Hysbysiad adeiladu
£825.00
S
£50,001 - £55,000
Tâl Blaendal Cynllun
£311.86
S
Tâl Archwilio
£579.14
S
Hysbysiad adeiladu
£891.00
S
£55,001 - £60,000
Tâl Blaendal Cynllun
£335.95
S
Tâl Archwilio
£622.06
S
Hysbysiad adeiladu
£957.00
S
£60,001 - £65,000
Tâl Blaendal Cynllun
£358.06
S
Tâl Archwilio
£664.94
S
Hysbysiad adeiladu
£1,023.00
S
£65,001 - £70,000
Tâl Blaendal Cynllun
£381.14
S
Tâl Archwilio
£707.86
S
Hysbysiad adeiladu
£1,089.00
S
£70,001 - £75,000
Tâl Blaendal Cynllun
£404.26
S
Tâl Archwilio
£750.74
S
Hysbysiad adeiladu
£1,155.00
S
£75,001 - £80,000
Tâl Blaendal Cynllun
£427.34
S
Tâl Archwilio
£793.66
S
Hysbysiad adeiladu
£1,221.00
S
£80,001 - £85,000
Tâl Blaendal Cynllun
£450.46
S
Tâl Archwilio
£836.54
S
Hysbysiad adeiladu
£1,287.00
S
£85,001 - £90,000
Tâl Blaendal Cynllun
£473.54
S
Tâl Archwilio
£879.46
S
Hysbysiad adeiladu
£1,353.00
S
£90,001 - £95,000
Tâl Blaendal Cynllun
£596.66
S
Tâl Archwilio
£922.34
S
Hysbysiad adeiladu
£1,419.00
S
£95,001 - £100,000
Tâl Blaendal Cynllun
£519.74
S
Tâl Archwilio
£965.26
S
Hysbysiad adeiladu
£1,485.00
S
Ar gyfer datblygiadau dros £100,000 cysylltwch ag Arweinydd y Tîm Rheoli Adeiladu
Cael copïau o ddogfennau Rheoliadau Adeiladu ar gyfer eich eiddo (dylai ceisiadau fod yn
ysgrifenedig)
Am chwiliad o’r holl geisiadau ers Ebrill 1996 yn cyfeirio i’ch eiddo
£55.00
O/S
Am gopïau o’r cymeradwyaethau/hysbysiadau/tystysgrifau
£30.00
S
cwblhau yn dangos ar y chwiliad yn ymwneud â’ch eiddo.
Ymchwil ac Ymholiadau Masnachol (tâl isafswm)
£110.00 yr awr
S
Bydd tâl am lungopïau yn ychwanegol
Codi tâl am hysbysiadau dymchwel
£275.00 yr hysbysiad
O/S

Cyngor cyn cynllunio ar geisiadau mawr

Amgylchedd Adeiledig a Thirlun
Cwynion gwrychoedd uchel

Cyfarfodydd Swyddfa neu Safle (isafswm tâl)
Archwiliad safle (isafswm tâl)

Tâl sefydlog gan
Lywodraeth Cymru
https://www.anglesey.
gov.uk/documents/Dog
fennauCy/Cynllunio/Gwneudcais-cynllunio/Ffioeddgwneud-caiscynllunio.pdf
https://www.anglesey.
gov.uk/documents/Dog
fennauCy/Cynllunio/Gwneudcais-cynllunio/Ffioeddgwneud-caiscynllunio.pdf
£130.00 yr awr neu
rhan o awr
£130.00 yr awr neu
rhan o awr

Z

S
S

Canolfan Fusnes Môn
Gwasanaeth

Ffi/Tâl

Llogi Ystafell Gyfarfod Canolfan Fusnes Môn (ac eithrio TAW)
Llynnon (yn eistedd 25)
Cost fesul awr
£36.00
Cost fesul hanner diwrnod
£78.00
Cost fesul diwrnod llawn
£126.00
Rhosyr (yn eistedd 10)
Cost fesul awr
£30.00
Cost fesul hanner diwrnod
£72.00
Cost fesul diwrnod llawn
£96.00
Cemlyn (yn eistedd 10)
Cost fesul awr
£30.00
Cost fesul hanner diwrnod
£72.00
Cost fesul diwrnod llawn
£96.00
Cybi (yn eistedd 10)
Cost fesul awr
£30.00
Cost fesul hanner diwrnod
£72.00
Cost fesul diwrnod llawn
£96.00
Parys (yn eistedd 6)
Cost fesul awr
£18.00
Cost fesul hanner diwrnod
£48.00
Cost fesul diwrnod llawn
£66.00
Penmon (yn eistedd 24)
Cost fesul awr
£36.00
Cost fesul hanner diwrnod
£78.00
Cost fesul diwrnod llawn
£126.00
Aberlleiniog (yn eistedd 16)
Cost fesul awr
£33.00
Cost fesul hanner diwrnod
£72.00
Cost fesul diwrnod llawn
£105.00
Pwllfanogl (yn eistedd 8)
Cost fesul awr
£26.40
Cost fesul hanner diwrnod
£63.00
Cost fesul diwrnod llawn
£90.00
Abermenai (yn eistedd 6)
Cost fesul awr
£23.00
Cost fesul hanner diwrnod
£54.00
Cost fesul diwrnod llawn
£78.00
Mae wal symudol rhwng Penmon a Aberlleiniog os bydd angen
(yn eistedd 36, neu 60 ar ddull theatr)
Cost fesul hanner diwrnod
£132.00
Cost fesul diwrnod llawn
£200.00
Arall (yn cynnwys TAW)
Lluniaeth
£1.80 y gwpan
Llogi offer cyfieithu
£45.00

TAW

Yn destun
TAW lle bo’n
briodol h.y
N–i
gleientiaid
allanol
Dim TAW ar
logi mewnol

S
S

Hamdden
Gwasanaeth
Canolfannau Hamdden
Canolfan Hamdden (Tâl Blynyddol)
Cerdyn Hamdden
Plant a phobl ifanc (dan 18 oed) a rhai sydd wedi cofrestru'n anabl
60+ oed
Oedolion (18 – 59 oed (cynhwysol)
Di-waith (3+ mis)
Timau / grwpiau / clybiau
Canolfan Hamdden (Aelodaeth 3 mis)
Ar gyfer pob archeb grŵp achlysurol, codir y gyfradd llawn
Mae'r holl brisiau yn seiliedig ar un archeb, fesul awr (oni nodir fel arall)
Nofio = fesul ymweliad

Ffi/Tâl

TAW

£3.50
£8.00
£12.00
£21.00
£5.20
£70.00

E
E
E
E
E
E

£3.00
£2.00
£3.80
£2.50
£14.00
£20.00

S
S
S
S
S
S

£45.00
£27.00
£56.30
£34.00
£67.50
£84.40

E
E
E
E
D/B
D/B

£84.00
£105.00
£69.00
£86.00
£45.00
£56.20
POA
£8.50
£5.00
£10.70
£6.30
£12.80

E
E
S
S
E
E
S
E
E
E
E
E

£7.50
£15.90

E
E

£9.20
£8.50
£5.00
£10.70
£6.30
£4.30

E
E
E
E
E
E

CHDH = Canolfan Hamdden David Hughes
CHPA = Canolfan Hamdden Plas Arthur
CHA = Canolfan Hamdden Amlwch
CHC = Canolfan Hamdden Caergybi
Cyffredinol
Cawodydd (aelod - oedolyn)
Cawodydd (aelod - consesiynau)
Cawodydd (di-aelod - oedolyn)
Cawodydd (di-aelod - consesiynau)
Amser Staff (30 munud)
Costau Staff
Neuadd Chwaraeon
Neuadd Lawn (aelod - oedolyn)
Neuadd Lawn (aelod - consesiynau)
Neuadd Lawn (di-aelod - oedolyn)
Neuadd Lawn (di-aelod - consesiynau)
Neuadd Lawn - Llogi Masnachol (dim yn cynnwys TAW) (aelod - oedolyn)
Neuadd Lawn - Llogi Masnachol (dim yn cynnwys TAW) (di-aelod oedolyn)
Parti pwll – fflôt ddŵr (aelod)
Parti pwll – fflôt ddŵr (di-aelod)
Parti – castell neidio (aelod)
Parti – castell neidio (di-aelod)
Parti pen blwydd – Chwaraeon (aelod)
Parti pen blwydd – Chwaraeon (di-aelod)
Amrywiol becynnau parti (CHA)
Cwrt Badminton / Tenis Byr / Bowlio Mat Fer (aelod - oedolyn)
Cwrt Badminton / Tenis Byr / Bowlio Mat Fer (aelod - consesiynau)
Cwrt Badminton / Tenis Byr / Bowlio Mat Fer (di-aelod - oedolyn)
Cwrt Badminton / Tenis Byr / Bowlio Mat Fer (di-aelod - consesiynau)
Cwrt Badminton / Tenis Byr / Bowlio Mat Fer – 90 munud (aelod oedolyn)
Cwrt Badminton / Tenis Byr / Bowlio Mat Fer – 90 munud (aelod - iau)
Cwrt Badminton / Tenis Byr / Bowlio Mat Fer – 90 munud (di-aelod oedolyn)
Cwrt Badminton / Tenis Byr / Bowlio Mat Fer – 90 munud (di-aelod -iau)
Cwrt Sboncen (aelod - oedolyn)
Cwrt Sboncen (aelod - consesiynau)
Cwrt Sboncen (di-aelod - oedolyn)
Cwrt Sboncen (di-aelod - consesiynau)
Cwrt Sboncen (aelod – oedolyn, +1)

Cwrt Sboncen (aelod - consesiynau, +1)
Cwrt Sboncen (di-aelod - oedolyn, +1)
Cwrt Sboncen (di-aelod - consesiynau, +1)
Tenis Bwrdd (fesul bwrdd) (aelod - oedolyn)
Tenis Bwrdd (fesul bwrdd) (aelod - consesiynau)
Tenis Bwrdd (fesul bwrdd) (di-aelod - oedolyn)
Tenis Bwrdd (fesul bwrdd) (di-aelod - consesiynau)
Defnydd ysgolion – heb hyfforddwyr (30 munud)
Neuadd lawn
Hanner neuadd
Hyfforddwyr ar gyfer yr uchod
Llogi Ystafelloedd
Ystafell Gweithgareddau (hefo Arlwyaeth) (aelod - oedolyn)
Ystafell Gweithgareddau (hefo Arlwyaeth) (di-aelod - oedolyn)
Ystafell Gyfarfod (aelod - oedolyn)
Ystafell Gyfarfod (di-aelod - oedolyn)
Llogi 4 awr olynol (aelod - oedolyn)
Llogi 4 awr olynol (di-aelod - oedolyn)
Diwrnod llawn (aelod - oedolyn)
Diwrnod llawn (di-aelod - oedolyn)
Ystafell ffitrwydd / ystafell codi pwysau
Anwythiad (aelod - oedolyn)
Anwythiad (aelod - consesiynau)
Anwythiad (di-aelod - oedolyn)
Anwythiad (di-aelod - consesiynau)
Ffitrwydd ac Ystafell Bwysau (di-aelod)
Ffitrwydd ac Ystafell Bwysau (aelod)
Ffitrwydd ac Ystafell Bwysau (aelod – 11-16 oed)
Ffitrwydd ac Ystafell Bwysau (di-aelod – 11-16 oed)
Defnydd Unigol:
Sesiwn Ffitrwydd (16+)
Tocyn wythnosol – Ystafell Ffitrwydd a Nofio (aelod - oedolyn)
Tocyn wythnosol – Ystafell Ffitrwydd a Nofio (aelod - consesiynau)
Tocyn wythnosol – Ystafell Ffitrwydd a Nofio (di-aelod - oedolyn)
Tocyn wythnosol – Ystafell Ffitrwydd a Nofio (di-aelod - consesiynau)
Tocyn misol – Ystafell Ffitrwydd a Nofio (aelod - oedolyn)
Tocyn misol – Ystafell Ffitrwydd a Nofio (aelod - consesiynau)
Tocyn misol – Ystafell Ffitrwydd a Nofio (di-aelod - oedolyn)
Tocyn misol – Ystafell Ffitrwydd a Nofio (di-aelod - consesiynau)
Tocyn Wythnosol (CHDH) – Ystafell Ffitrwydd yn unig (aelod - oedolyn)
Tocyn Wythnosol (CHDH) – Ystafell Ffitrwydd yn unig (aelod consesiynau)
Tocyn Wythnosol (CHDH) – Ystafell Ffitrwydd yn unig (di-aelod - oedolyn)
Tocyn Wythnosol (CHDH) – Ystafell Ffitrwydd yn unig (di-aelod consesiynau)
Hyfforddiant Ffitrwydd Ieuenctid 14-16 oed - gyda hyfforddwr yn bresennol
(aelod)
Hyfforddiant Ffitrwydd Ieuenctid 14-16 oed - gyda hyfforddwr yn bresennol
(di-aelod)
Ffit am Oes (aelod)
Ffit am Oes (di-aelod)
Debyd Uniongyrchol - Pob Canolfan Hamdden
Pecyn Llawn
Pecyn Oriau Tawel
Pecyn Nofio
Pecyn Ieuenctid
Ystafell Ffitrwydd a Nofio
Pecyn Corfforaethol

£2.50
£5.40
£3.20
£8.50
£5.00
£10.70
£6.30

E
E
E
E
E
E
E

£18.00
£13.50
£14.00

E
E
E

£15.50
£19.40
£13.00
£16.30
£47.40
£60.00
£94.20
£118.00

S
S
S
S
E
E
E
E

£12.50
£9.00
£15.70
£11.30
£6.30
£5.00
£3.80
£4.80

E
E
E
E
E
E
E
E

£5.00
£12.00
£8.50
£15.00
£11.00
£34.00
£25.00
£43.00
£31.00
£11.00
£8.00

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

£14.00
£10.00

E
E

£2.90

E

£3.70

E

£2.50
£3.30

E
E

£29.00
£19.50
£16.50
£16.00
£23.50
£25.00

E
E
E
E
E
E

Pecynnau Aelodaeth Blynyddol:
Pecyn Llawn
Pecyn Oriau Tawel
Pecyn Ieuenctid
Ystafell Ffitrwydd a Nofio
Hyfforddiant Personol (Debyd Uniongyrchol)
Tâl gweinyddol na ellir ei ad-dalu am godi bil
Ymarfer trwy Wahoddiad
Ddim yn acíwt
Adferiad cardiaidd
Sesiynau a Chyrsiau - Ochr Sych
Sesiwn Ffitrwydd (0.5 awr) (aelod - oedolyn)
Sesiwn Ffitrwydd (0.5 awr) (aelod - consesiynau)
Sesiwn Ffitrwydd (0.5 awr) (di-aelod - oedolyn)
Sesiwn Ffitrwydd (0.5 awr) (di-aelod - consesiynau)
Sesiwn Ffitrwydd (1 awr) (aelod - oedolyn)
Sesiwn Ffitrwydd (1 awr) (aelod - consesiynau)
Sesiwn Ffitrwydd (1 awr) (di-aelod - oedolyn)
Sesiwn Ffitrwydd (1 awr) (di-aelod - consesiynau)
Sesiwn Ffitrwydd (2 awr) (aelod - oedolyn)
Sesiwn Ffitrwydd (2 awr) (di-aelod - oedolyn)
Hyfforddiant Personol 1:1 (aelod - oedolyn)
Hyfforddiant Personol 1:1 (aelod - consesiynau)
Hyfforddiant Personol 1:1 (di-aelod - oedolyn)
Hyfforddiant Personol 1:1 (di-aelod - consesiynau)
Hyfforddiant Personol 1:2 (aelod - oedolyn)
Hyfforddiant Personol 1:2 (aelod - consesiynau)
Hyfforddiant Personol 1:2 (di-aelod - oedolyn)
Hyfforddiant Personol 1:2 (di-aelod - consesiynau)
Gwersi gymnasteg (aelod - y sesiwn)
Gwersi gymnasteg (di-aelod - y sesiwn)
Gweithgareddau i Blant (aelod)
Gweithgareddau i Blant (di-aelod)
Meithrinfa - masnachol
Meithrinfa (di-aelod)
Camp chwaraeon (y plentyn, y dydd)
Nofio
Nofio cyhoeddus (y sesiwn) (aelod - oedolyn)
Nofio cyhoeddus (y sesiwn) (aelod - consesiynau)
Nofio cyhoeddus (y sesiwn) (di-aelod - oedolyn)
Nofio cyhoeddus (y sesiwn) (di-aelod - consesiynau)
Tocyn wythnosol (dydd Llun – dydd Sul) (aelod - oedolyn)
Tocyn wythnosol (dydd Llun – dydd Sul) (aelod - consesiynau)
Tocyn wythnosol (dydd Llun – dydd Sul) (di-aelod - oedolyn)
Tocyn wythnosol (dydd Llun – dydd Sul) (di-aelod - consesiynau)
Teulu - tocyn nofio dyddiol (aelod)
Teulu - tocyn nofio dyddiol (di-aelod)
Teulu - tocyn nofio wythnosol (aelod)
Teulu - tocyn nofio wythnosol (di-aelod)
Nofio (o dan 3)
Gwersi (30 munud) (aelod - oedolyn)
Gwersi (30 munud) (aelod - consesiynau)
Gwersi (30 munud) (di-aelod - oedolyn)
Gwersi (30 munud) (di-aelod - consesiynau)
Gwersi preifat un i un (30 munud) (aelod - oedolyn)
Gwersi preifat un i un (30 munud) (aelod - consesiynau)
Gwersi preifat un i un (30 munud) (di-aelod - oedolyn)
Gwersi preifat un i un (30 munud) (di-aelod - consesiynau)

£290.00
£195.00
£160.00
£235.00
£58.00
£6.00

E
E
E
E
E
S

£2.00
£2.00

E
E

£3.50
£2.50
£4.40
£3.20
£5.00
£3.80
£6.30
£4.80
£6.00
£7.50
£12.00
£11.00
£15.00
£13.80
£17.00
£16.00
£21.30
£20.00
£4.00
£5.50
£3.20
£4.00
£2.10
£2.60
£10.50

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
S
S
E

£4.10
£2.50
£5.20
£3.20
£9.00
£6.00
£11.00
£8.00
£10.50
£13.00
£21.00
£26.00
Am ddim
£5.70
£4.70
£7.20
£5.90
£22.00
£18.50
£27.50
£23.00

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
D/B
E
E
E
E
E
E
E
E

Gwersi preifat un i ddau (30 munud) (aelod - oedolyn)
£30.00
Gwersi preifat un i ddau (30 munud) (aelod - consesiynau)
£25.00
Gwersi preifat un i ddau (30 munud) (di-aelod - oedolyn)
£42.00
Gwersi preifat un i ddau (30 munud) (di-aelod - consesiynau)
£35.00
Defnydd Clwb Nofio Ynys Môn
£30.00
Clwb Nofio Ynys Môn - Llogi Lôn
£10.00
Defnydd Neilltuedig o'r prif bwll (aelod)
£72.10
Defnydd Neilltuedig o'r prif bwll (di-aelod)
£90.15
Defnydd Neilltuedig o'r pwll dysgu (aelod)
£36.10
Defnydd Neilltuedig o'r pwll dysgu (di-aelod)
£45.10
Llogi lôn (aelod)
£15.50
Llogi lôn (di-aelod)
£19.30
Achubwr bywyd pwll (aelod)
£250.00
Achubwr bywyd pwll (di-aelod)
£305.00
Achubwr bywyd pwll (aelod)
£55.00
Achubwr bywyd pwll (di-aelod)
£70,00
Nofio - defnydd ysgolion - 1 hyfforddwr fesul dosbarth wedi ei gynnwys (30 munud)
Dosbarth hyd at 14 o blant (angen 1 hyfforddwr)
£33.00
15 - 29 o blant (angen 2 hyfforddwr)
£35.00
Dros 30 o blant (angen 3 hyfforddwr)
£38.00
Hyfforddwr atodol
£14.00
Cyfleusterau Awyr Agored
Ffi Gêm (aelod - oedolyn)
£100.00
Ffi Gêm (aelod - consesiynau)
£80.00
Ffi Gêm (di-aelod - oedolyn)
£125.00
Ffi Gêm (di-aelod - consesiynau)
£100.00
Hanner cae 3G (CHPA) (aelod - oedolyn)
£46.00
Hanner cae 3G (CHPA) (aelod - consesiynau)
£36.00
Hanner cae 3G (CHPA) (di-aelod - oedolyn)
£57.50
Hanner cae 3G (CHPA) (di-aelod - consesiynau)
£45.00
Cae llawn 3G (CHPA) (aelod - oedolyn)
£76.00
Cae llawn 3G (CHPA) (aelod - consesiynau)
£56.00
Cae llawn 3G (CHPA) (di-aelod - oedolyn)
£95.00
Cae llawn 3G (CHPA) (di-aelod - consesiynau)
£70.00
Cyrtiau Allanol (CHA / Ysgol David Hughes) (aelod - oedolyn)
£29.00
Cyrtiau Allanol (CHA / Ysgol David Hughes) (aelod - consesiynau)
£21.00
Cyrtiau Allanol (CHA / Ysgol David Hughes) (di-aelod - oedolyn)
£36.00
Cyrtiau Allanol (CHA / Ysgol David Hughes) (di-aelod - consesiynau)
£26.00
Tenis - cost y cwrt (aelod - oedolyn)
£8.50
Tenis - cost y cwrt (aelod - consesiynau)
£5.00
Tenis - cost y cwrt (di-aelod - oedolyn)
£10.70
Tenis - cost y cwrt (di-aelod - consesiynau)
£6.30
Cwrt tenis - defnydd ysgolion (aelod)
£6.30
Cwrt tenis - defnydd ysgolion (di-aelod)
£7.90
Llogi Offer
Pêl / Raced
£2.00

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

Cyrchfan
Gwasanaeth

Ffi/Tâl

TAW

£18.00
Dim tâl
£8.24 y dunnell o ddŵr
£85.00
£0.37 y dunnell
£2,185.67 y flwyddyn

S
D/B
S
S
S
S

£18.00
Dim tâl
£8.24 y dunnell o ddŵr
£477.92

S
D/B
S
S

£0.67 (fesul metr x
ardal)
£1.14 (fesul metr x
ardal)
£13.50 y flwyddyn

S

S
S

Cyflenwad dŵr croyw – cychod bach
Cyflenwad dŵr croyw - llongau dros 15 tunnell
Diesel – tancer neu bowser
Gwerthu Diesel Morol (Dan 1,000 litr)

£18.00
£47.49 y metr, y
flwyddyn
£95.07 y metr, y
flwyddyn
Dim tâl
£8.55 y dunnell o ddŵr
£51.50
Gwerth y farchnad + 20%

Gwerthu Diesel Morol (Dros 1,000 litr)

Gwerth y farchnad + 15%

Gwerthu Diesel Morol (Dros 2,000 litr)

Gwerth y farchnad + 10%

Gwerthu Diesel Morol (Dros 3,000 litr)

Gwerth y farchnad + 5%

Pier St. George – Porthaethwy
Angori yn y pier (pop dros nos)
Cyflenwad dŵr croyw – cychod bach
Cyflenwad dŵr croyw - llongau dros 15 tunnell
Trwydded Parcio Car (Blynyddol)
Golau mordwo dyledus (Masnachol)
Angori parhaol ar y pier (dyraniad ar sail achos
busnes)
Pier Biwmares
Angori yn y pier (pop dros nos)
Cyflenwad dŵr croyw – cychod bach
Cyflenwad dŵr croyw - llongau dros 15 tunnell
Trwydded ar gyfer y Ciosg Docynnau (Tymhorol – 1af
Mawrth – 31ain Hydref)
Ffioedd Trwydded Angorfa
Traeth Coch a Cymyran – cyson
Biwmares, Porthaethwy a Bae Llanfaes – cyson
Ffi Rhestr Aros
Harbwr Allanol Amlwch
Angori – iotiau a chychod hamdden yn ymweld
Ffioedd trwydded angori (pob cwch ac eithrio pysgota
masnachol)
Ffioedd trwydded angori pysgota masnachol

S
S

S
D/B
S
S
Z – llongau
masnachol yn
mynd tu allan i
ddyfroedd y DU
a chychod yr
RNLI
S – llongau
masnachol ar
daith o fewn
dyfroedd y DU
R – cychod
pleser gyda
chyflenwad llai
na 2,300 litr ar
gyfer gyriant yn
unig, a chychod
preswyl ac
elusennol

Ffi storio cwch (compownd / pinau allanol)
Ffi gwarchodaeth / harbwr - pob cwch

Harbwr Mewnol Amlwch
Ffioedd trwydded angori pob cwch ac eithrio pysgota
masnachol
Ffioedd trwydded angori pysgota masnachol
Llongau heb drwydded - iotiau a chychod hamdden yn
ymweld
Llongau heb drwydded - ffi gwarchodaeth / harbwr pob llong

Ffi Rhestr Aros
Cofrestru pob cwch pŵer (fan 10hp, dim ffi lansio)
Cofrestru Blynyddol
Drwy’r post neu yn Llangefni
Ar y lanfa
Ar lanfeydd preifat mewn partneriaeth (75% Cyngor /
25% gwerthwr)
Ffioedd lansio
Tâl dyddiol
Trwydded flynyddol
Trwydded flynyddol – wedi ei ostwng o £50 ar gyfer
tystysgrif hyfforddiant cwch pŵer
Cwmnïau yn lansio i arddangos neu brofi (cytundeb
ysgrifenedig)
Masnachol
Lansio cerbyd masnachol

yr wythnos

S
Z – Llong
gymwys
S – Llongau
eraill2

£47.49 y metr y
flwyddyn
£95.07 y metr y
flwyddyn
£18.54

S

£73.85

£13.50 y flwyddyn

Z – Llong
gymwys
S – Llongau
eraill2
S

£30.00
£35.00
£30.00

O/S
O/S
O/S

£20.00
£160.00
£110.00

S
S
S

£90.00

S

£850.00 y llong y
flwyddyn
Dim tâl (dal angen cais)
£55.00
Dim tâl

S

Cychod diogelwch ar gyfer digwyddiadau
Ffi gweinyddu trwyddedau cychod siarter masnachol
Ffi glanio cychod siarter (Amlwch, Biwmares a
Porthaethwy)
Amrywiol
Defnyddio'r blaendraeth ar gyfer Criwiau Ffilmio/Digwyddiadau ac ati:
Hanner diwrnod
£473.81
Diwrnod llawn
£835.34
Cwmnïau Ffilmio Lleol (fesul lleoliad)
£105.00
Sefydliadau elusennol yn defnyddio'r blaendraeth
Yn ôl disgresiwn staff y
Swyddogaeth Forol
Ffi parcio ym Mharc Gwledig Morglawdd Caergybi:
Trwydded Flynyddol
£30.00
1 awr
£1.00
2 awr
£2.00
4 awr
£3.00
Hyd at 12 awr
£4.00
Trwydded Digwyddiadau Masnachol Parc Morglawdd Caergybi
Digwyddiad bach, tua 0-250 o bobl
£100.00
Digwyddiad canolig, tua 250-500 o bobl
£200.00
Digwyddiad mawr, tua 500+ o bobl
£300.00

2

S
S

D/B
S
D/B

S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S

I gael arweiniad ar ba gychod sy’n cael eu dosbarthu fel llongau cymwys, dilynwch y ddolen ganlynol:
https://www.gov.uk/guidance/ships-aircraft-and-associated-services-notice-744c#ships-and-qualifying-ships

Priffyrdd
Gwasanaeth
Gorchmynion Arallgyfeirio a Diddymu Llwybrau
Cyngor cychwynnol ac ymweliad safle (hyd at ddwy awr)
Tynnu cais yn ôl neu ei wrthod wedi ystyriaeth gan swyddogion
Gwneud gorchymyn, ond ei dynnu'n ôl wedi ei hysbysebu
Gorchymyn sy'n cael ei gadarnhau gan yr awdurdod heb
wrthwynebiad
Os ceir gwrthwynebiad i'r gorchymyn ond ei fod yn cael ei
dynnu'n ôl.
Os derbynnir gwrthwynebiadau a ategir a bod y gorchymyn yn
cael ei gyflwyno i'r Cynulliad Cenedlaethol
Ceisiadau lluosog – os yw'r cais yn cynnwys arallgyfeirio mwy
nag un llwybr, y ffi ar gyfer pob llwybr atodol a gynhwysir yn yr
un gorchymyn
Gorchmynion Arallgyfeirio a Chau Llwybrau Dros Dro
Argyfwng hyd at 21 diwrnod
Gwaith tymor byr hyd at 5 niwrnod (angen 2 wythnos o rybudd)
Gwaith tymor hirach hyd at 6 mis (angen 6 wythnos o rybudd a
2 hysbyseb)
Estyniad ar orchymyn 6 mis (cais i Lywodraeth Cymru) (6
wythnos o rybudd ac 1 hysbyseb)
Gwaith Stryd
Sgipiau
Cofrestriad cwmni sgipiau
Trwydded sgip (un mis)
Sgip mawr rowlio ymlaen a rowlio i ffwrdd (un mis)
Sgaffaldau
Cofrestriad cwmni sgaffaldau
Trwydded sgaffald (tri mis)
Ffensio Herras ar y briffordd (dim angen cofrestru) – tri mis
Palis ar y briffordd (dim angen cofrestru) – tri mis
Trwyddedau Adran 171
Adran 184 a 171 – creu mynediad i dir neu annedd, cyfuno’r
ddau gais. Talu un ffi pan yn wgneud cais am Adran 184
Adran 171 ar gyfer caban, container, portaloo, defnydd
compownd neu storfa ar y briffordd am uchafswm o dri mis.
Ceisiadau Adran 171 i osod drych traffig ar y briffordd gyferbyn
â mynediad breifat.
Adran 171 – “high lift”, “scissor lift” neu HIAB ar y briffordd
mewn un lleoliad am fwy nag un awr (dim ffi am llai nag un awr
yn yr un lleoliad)
Adran 171 – craen ar y briffordd
Adran 50 o’r Ddeddf Priffyrdd 1680
Adran 50 presennol (offer ar y briffordd)
Adran 50 newydd
Ymchwiliad Adran 50 o gloddfa fesul 200metr o hyd
Trwydded Adran 50 ar gyfer anheddau newydd – 6 eiddo neu
fwy (fesul annedd)
Cau’r Ffordd
Cau’r ffordd
Cau’r ffordd yn dilyn argyfwng

Ffi/Tâl

TAW

Dim tâl
£246.17
£853.87
£1,399.77

D/B
O/S
O/S
O/S

£1,530.58

O/S

£2,623.41

O/S

£367.71

O/S

£246.17
£246.17
£1,465.69

O/S
O/S
O/S

£973.35

O/S

£350.00
£45.00
£100.00

O/S
O/S
O/S

£360.00
£50.00
£50.00
£50.00

O/S
O/S
O/S
O/S

£350.00

O/S

£350.00

O/S

£50.00

O/S

£50.00 y dydd
a ffi cau’r
ffordd os yn
berthnasol
£300.00 y dydd
a ffi cau’r
ffordd

O/S

£400.00
£500.00
£250.00
£300.00

O/S
O/S
O/S
O/S

£2,750.00
£2,750.00

O/S
O/S

O/S

Amrywiol
Goriadau wedi eu colli lawr gyli

Ceisiadau meinciau a gwely blodau gan Gynghorau Cymuned
Digwyddiadau ar y Briffordd
Gorchmynion Rheoleiddio Traffig ar gyfer yr Anabl
Marciau Amddiffyn Mynediad
Goddefeb Parcio
Cais Arwydd Twristiaeth
Dylunio a Gosod Arwydd Twristiaeth

Ffioedd Gorchymyn Gwaharddiad Dros Dro
Gorchymyn gwahardd cerbydau ar gyfer digwyddiad (cau lôn,
tua 6 digwyddiad y flwyddyn)
Gorchymyn diwygio traffic ar gyfer digwyddiad (aros
cyfyngedig, un ffordd, a.y.y.b., tua 6 digwyddiad y flwyddyn)
Arwydd Twristiaeth
Digwyddiadau graddfa bychan cymunedol neu elusennol
Rheolaeth Datblygu
Chwiliad sylfaenol mewn un lleoliad
Chwiliad sylfaenol mewn hyd at 5 lleoliad
Chwiliadau Tref Manylach
Chwiliadau Ardal Manylach
Cais ar gyfer datblygiadau mawr
Meysydd Parcio
Ceir
1 awr
2 awr
4 awr
Hyd at 12 awr
Arfordirol
4 awr
12 awr
Trelar
Rhosneigr, Fron Tywyn a Lôn St Ffraid
1 awr
2 awr
4 awr
12 awr
Trelar
Rhoscolyn
2 awr
4 awr
12 awr
Trelar
Parcio a Rhannu Llanfairpwll
1 diwrnod
2 - 7 diwrnod
Stanley Cresent, Caergybi
1 diwrnod
2 – 7 diwrnod
Tocyn Tymor Parcio
12 mis
6 mis

£50.00 a
chostau
contractwr
Dim tâl

O/S

Cost
Gwirioneddol
£83.00
£19.00
£62.40
Cost
Gwirioneddol +
Ffioedd

O/S

£700.00

O/S

£700.00

O/S

Dim tâl
Dim tâl

D/B
D/B

£71.69
£144.20
£280.16
£574.74
£71.69 yr awr

S
S
S
S
S

£1.00
£2.00
£3.00
£4.00

S
S
S
S

£6.00
£10.00
£20.00

S
S
S

£1.00
£3.00
£6.00
£10.00
£20.00

S
S
S
S
S

£3.00
£4.00
£10.00
£20.00

S
S
S
S

£0.50
£2.00 y dydd

S
S

£1.00
£1.00 y dydd

S
S

£170.00
£120.00

S
S

D/B

O/S
O/S
S
S

Prisiau Meysydd Parcio Arall
Meddiant maes parcio (compownd bach, 4-6 bae)

£80.00 i
£100.00 yr
wythnos
Hyd at £250.00
£5.00

S

Meddiant maes parcio (compownd mawr )
S
Stondin farchnad mewn maes parcio
S
NODER:
Nodwch, os gwelwch yn dda, bydd gwasanaethau sydd angen mewnbwn gan Gwasanaethau
Cyfreithiol yn denu costau ychwanegol amrywiol.

Rheoli Gwastraff
Gwasanaeth

Ffi/Tâl

TAW

Bin olwynion du 240 litr newydd neu amnewid ar gyfer gwastraff
gweddilliol (tâl danfon a gweinyddu yn unig, nid gwerthu biniau
olwynion du). Ni fydd tâl ar gyfer eiddo sydd newydd eu hadeiladu
am eu bin olwynion du cyntaf
Bin olwynion du 140 litr newydd neu amnewid ar gyfer gwastraff
gweddilliol (tâl danfon a gweinyddu yn unig, nid gwerthu biniau
olwynion du). Ni fydd tâl ar gyfer eiddo sydd newydd eu hadeiladu
am eu bin olwynion du cyntaf
Casglu gwastraff swmpus 'A' (hyd at 4 eitem fesul casgliad)
Gwerthu allwedd radar
Gwerthu biniau compost (prynu, danfon a gweinyddu)
Taliadau casglu/gwaredu sbwriel masnach

£35.00

S

£20.00

S

£40.00
£6.80
£37.00
Gwir gyfradd gyfredol
a godir gan gontractwr
casglu gwastraff y
Cyngor a thâl
gweinyddol o 20%

O/S
E
S
S

Costau atodol sy'n
codi a thâl gweinyddol
20%

Amrywiol

Holl Ffioedd Eraill
e.e.:
 Gadael troli siopa a bagiau
 Cael gwared ar fagiau sbwriel
 Llogi biniau olwynion ar gyfer digwyddiadau a drefnwyd
 Cyfleusterau cyhoeddus - agor atodol

Cyfreithiol
Gwasanaeth
Taliadau Tir Lleol
Chwilio (CON29R)
Ffurflen LLC1

Con 29O (ac eithrio cwestiwn 22)
Con 29O: Cwestiwn 22
Ffioedd Cyfreithiol Dewisol
Rhwymedigaethau cynllunio (cytundebau adran 106)
Annedd fforddiadwy sengl hunan adeiladu
Bydd yr holl drefniadau eraill (ar gyfer 3 awr o waith, cyfradd fesul
awr perthnasol yn cael ei godi ar yr amser a dreuliwyd dros 3 awr,
gweler y cyfraddau isod)
Gweithredoedd rhyddhau syml
Gwerthu tir neu Ganiatáu prydlesau

Ffi/Tâl

TAW

£150.38
£4 neu £6 ond
yn amodol ar
gynnydd i £15
gan Llywodraeth
Cymru
£14.83
£20.29

S
O/S

£608.73
£913.61

O/S
O/S

£290.46

O/S

S
S

Os na phenodir cyfreithiwr, gan barti arall (ar gyfer 3 awr o waith,
cyfradd fesul awr perthnasol yn cael ei godi ar yr amser a dreuliwyd
dros 3 awr, gweler y cyfraddau isod)
Os penodir cyfreithiwr, gan barti arall (ar gyfer 6 awr o waith,
cyfradd fesul awr perthnasol yn cael ei godi ar yr amser a
dreuliwyd dros 6 awr, gweler y cyfraddau isod)

£659.21

S

£1,318.01

S

Grantiau o brydlesi (i gynnwys amrywiadau, aseiniadau a
datganiadau) Pan mae eiddo wedi ei optio i mewn i’r dreth, y TAW
a godir yw’r graddfa safonol. Pan nad ydyw wedi optio i mewn i’r
dreth, mae’r TAW y tu allan i’r sgôp.

Gwir amser a
dreuliwyd ar
raddfa yr awr
perthnasol*

S

Cytundebau adran 38 a 278 (Deddf Priffyrdd)
£913.61
O/S
Gorchmynion rheoleiddio traffig, os ceir cais gan drydydd parti (ar
£551.05
O/S
gyfer 4.5 awr o waith, cyfradd fesul awr perthnasol yn cael ei godi
ar yr amser a dreuliwyd dros 4.5 awr, gweler y cyfraddau isod)
Cofrestr Tir Comin
Cywiro camgymeriad arall dan Adran 19(2)(b)
£345.05
Gweler nodyn
Diweddaru enwau a chyfeiriadau dan Adran 19 (2)(d)
£57.47
Gweler nodyn
Cydgrynhoi dilysiad dan Adran 19 (2)(e)
£57.47
Gweler nodyn
Ceisiadau dan Atodiad 2, paragraffau 6 i 9 cynhwysol (adeiladau a
£2,229.95
Gweler nodyn
gofrestrir fel tir comin neu grîn tref a phentref neu tir a gofrestrwyd
yn anghywir fel tir comin neu grîn tref neu phentref)
Sylwer:
Mae Treth Ar Werth yn daladwy ar rhai ffioedd sy’n ymwneud â thrafodion eiddo. Lle mae’r eiddo wedi ei
gofrestru ar gyfer TAW. Nid yw’r ffioedd uchod yn cynnwys TAW a bydd angen ychwanegu’r gyfradd TAW
priodol lle’n berthnasol.
*Cyfraddau fesul awr priodol
Pennaeth Swyddogaeth, Rheolwr Gwasanaethau Cyfreithiol neu
£183.34
Codir TAW yn
Gyfreithiwr
gyson â’r
ymholiad mae’n
Unrhyw staff eraill sy'n ennill ffi
£110.21
ymwneud â hi
SYLWER - bydd gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth neu Reolwr Gwasanaethau Cyfreithiol, yn ôl ei
ddoethineb, y pŵer i hepgor y ffi mewn rhai achosion o galedi ariannol profedig.

