CBSW Ffioedd a Thaliadau 2018/19
Mynegai o Ffioedd a Thaliadau
1. Adran Tai a’r Economi

Tudalen

→ Gwasanaethau Hamdden:
Ffioedd Aelodaeth Canolfannau Hamdden
Canolfan Hamdden y Waun
Canolfan Chwaraeon Gwyn Evans
Canolfan Hamdden a Gweithgareddau'r Byd Dŵr
Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Queensway
Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Clywedog
Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Darland

3
3
4
5
5
6
6
6
7
7
8-9
10
10

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Morgan Llwyd

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Rhosnesni
Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Rhiwabon
→ Llyfrgelloedd
→ Neuadd Goffa
→ Sgwâr y Frenhines / Llwyn Isaf
2. Adran Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid

Tudalen

→ Gwasanaethau Etholiadol a Chofrestru
3. Adran Gofal Cymdeithasol Oedolion

11-12
Tudalen

→ Gwasanaethau Gofal Amhreswyl
→ Teleofal
4. Adran Amgylchedd a Chynllunio

12
13
Tudalen

→ Gwasanaethau Cynllunio:Ar gyfer Ceisiadau Cyn Gwneud Cais Cynllunio, Gwybodaeth, Taliadau a Chyngor, cyfeiriwch
at y ddolen ganlynol:
http://wrexham.gov.uk/welsh/planning_portal_w/application_forms/application_forms.ht
m
→ Pridiannau Tir Lleol
13
→ Mynwentydd Wrecsam
13
→ Amlosgfa Pentrebychan
14-16
→ Parciau a Chefn Gwlad:
17
Lawntiau Bowlio
17
Caeau Pêl-droed
17
Llogi Tiroedd
17
Rhandiroedd
17
Cyrtiau Tennis
17
Canolfan Ymwelwyr Melin y Nant
17
Rhaglenni Cyfeiriannu
18
Parc Gwledig Tŷ Mawr
18
Digwyddiadau y gellir eu harchebu

→

Cwrs Cyfeiriannu ym Mharc Gwledig Dyfroedd
Alyn

18

Llogi Parc Gwledig Dyfroedd Alyn, Canolfan Addysg Melin y Nant, Pafiliwn
Parc Ponciau a Tŷ Mawr

18

Amgylchedd Arall

1

Gwasanaethau gwastraff ac ailgylchu
Biniau Newydd/Adnewyddu
Biniau Gwyrdd
Gwasanaethau Glanhau
Cludiant - MOT
Blychau Nodwyddau
Gwaith Stryd

19
20
20
20
20
20
20

→ Trwyddedu
Cerbydau Hurio Preifat
Cerbydau Hacni
Trwydded Gweithredwyr Preifat
Trwyddedu Arall

21
21
22
23-25

→ Rheolaeth Amgylcheddol
Gwasanaeth Warden Cŵn
Samplo Cyflenwadau Dŵr Preifat
Chwiliadau Amgylcheddol

→
→
→
→

Diogelwch Bwyd
Safonau Masnach
Safonau Tai
Iechyd a Diogelwch

25
25
25
26
26
26
26-27
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Adran Tai a’r Economi
ADRAN
Canolfan
Hamdden

Canolfan
Hamdden y Waun

MANYLION

PRIS

Aelodaeth:

►Oedolion Cysylltiedig Debyd Uniongyrchol
►Oedolion Cysylltiedig DASH Debyd
Uniongyrchol
►Oedolion Cysylltiedig 60+ Debyd
Uniongyrchol
►Myfyrwyr Cysylltiedig Debyd Uniongyrchol
►Corfforaethol Cysylltiedig Debyd
Uniongyrchol
►Dŵr Cysylltiedig Debyd Uniongyrchol
►Dŵr Cysylltiedig Dash Debyd Uniongyrchol
►Budd Iechyd Cysylltiedig Debyd Uniongyrchol
► Cymunedau’n Gyntaf QWay Debyd
Uniongyrchol
► Staff CBSW Cysylltiedig Debyd Uniongyrchol
► Staff CBSW Cysylltiedig Dŵr Debyd
Uniongyrchol
► Racedi Cysylltiedig Debyd Uniongyrchol
►Plant Iau Cysylltiedig Debyd Uniongyrchol
►Plant Iau Cysylltiedig DASH Debyd
Uniongyrchol
► Racedi Cysylltiedig Blynyddol
►Oedolion Cysylltiedig Blynyddol
►Oedolion Cysylltiedig DASH Blynyddol
►Oedolion Cysylltiedig 60+ Blynyddol
►Myfyrwyr Cysylltiedig Blynyddol
►Corfforaethol Cysylltiedig Blynyddol
►Dŵr Cysylltiedig Blynyddol
►Dŵr Cysylltiedig DASH Blynyddol
►Budd Iechyd Cysylltiedig Blynyddol
►Cymunedau’n Gyntaf QWay Blynyddol
►Staff CBSW Cysylltiedig Blynyddol

£29.99
£15.00
£23.00
£23.00
£25.00
£23.00
£11.50
£18.50
£18.50
£25.00
£23.00
£35.00
£17.00
£8.50
£350.00
£300.00
£150.00
£230.00
£230.00
£250.00
£230.00
£111.50
£185.00
£185.00
£250.00

Nofio:
►Oedolion

£3.85

►Plant iau, Pensiynwyr, Myfyrwyr, Di-waith

£2.50

►Rhieni a Phlant Bach

£3.85

►Nofio Meistri

£4.90

►Erobeg Dŵr

£4.90

►Nofio yn gynnar yn y bore

£3.85

►Nofio i’r teulu (2 oedolyn a 2 blentyn)

£9.80

►DASH: Oedolion

£1.95

►DASH: Plant Iau

£1.25

Ystafell Ffitrwydd:
►Oedolion

£6.45

►Yr Henoed

£3.55
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£3.25

►DASH: Oedolion

Dosbarthiadau Ffitrwydd:
£5.50

►Bore’r Menywod
►Oedolion

£4.90

Cae 3G
£51.50

►Cae Llawn - Oedolion
►Cae Llawn – Plant iau
►Hanner Cae – Oedolion
►Hanner Cae – Plant iau

£33.50
£31.00
£20.20

Badminton:
£3.75

►Oedolion
►Plant Iau

£2.45

Llogi’r Neuadd Chwaraeon:
£17.00

►Oedolion
►Plant Iau

£11.00
£20.10

Cae Pêl-droed Ieuenctid
ADRAN
Canolfan
Chwaraeon Gwyn
Evans

MANYLION

PRIS

Pwll Nofio:
►Nofio i Oedolion

£3.85

►Nofio i Blant iau

£2.50

►Nofio i’r Henoed
►Nofio i bobl Anabl (Mae angen cerdyn
DASH)
►Nofio i Blant Iau Anabl (Mae angen cerdyn
DASH)

£2.50
£1.95
£1.25

►Nofio i Fyfyrwyr

£2.50

►Tocyn Nofio i’r Teulu (2 oedolyn a 2 blentyn)

£9.80

►Nofio i’r Teulu - Plentyn Ychwanegol

£1.50

►Dan 5 oed

Am ddim

Gwersi Nofio:
►Gwersi Nofio un i un - sesiwn 30 munud

£15.00

►Gwersi Nofio un i un - sesiwn 60 munud
►Cwrs Gymnasteg Plant Iau - sesiwn 60
munud

£30.00
£4.10

Llogi’r Neuadd Chwaraeon:
►Y Neuadd gyfan - Oedolion
►Un Cwrt - Oedolion
►Y Neuadd gyfan – Plant Iau
►Un Cwrt – Plant iau

£31.00
£7.75
£20.20
£5.05

Pump bob ochr:
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£36.00

►Llogi mewn bloc
Dosbarthiadau:
► Dosbarth Ffitrwydd 1 Awr

£4.90

► Dosbarth Dŵr 1 Awr

£4.90

Llecyn Gemau Amlddefnydd:
►Llecyn Gemau Amlddefnydd cyfan Oedolion
►Llecyn Gemau Amlddefnydd cyfan – Plant
iau

£20.60
£13.30

Campfa:
►Campfa i Oedolion

£6.45

►Campfa i Blant Iau

£3.55

►Campfa i’r Henoed

£3.55

►Campfa i Fyfyrwyr

£3.55

►DASH Oedolion

£3.25

►DASH Plant iau

£1.80

Partïon Pwll:
£124.00

►Pwll a dim arall (1 awr)
►Pwll a dim arall (1 awr) ynghyd ag ystafell
parti (1 awr)
Canolfan
Hamdden a
Gweithgareddau'
r Byd Dŵr

£124.00

Nofio:
►Oedolion

£5.10

►Plant Iau

£3.30

►Myfyrwyr (Amser Llawn)

£3.30

►Oedolion Anabl (DASH)

£2.60

►Plant Iau Anabl (DASH)

£1.65
£11.30

►Teulu (2 Oedolyn a 2 Blentyn)
►Plant Bach (dan 5 oed)

Am ddim
£165.00

►Llogi’r Pwll – Fesul Awr

Canolfan Ffitrwydd:
£6.45

►Un Sesiwn
ADRAN
Canolfan
Hamdden a
Gweithgareddau
Queensway

MANYLION

PRIS

Ystafell Ffitrwydd:
►Sesiwn Campfa

£6.45

► Boreau i Oedolion Egnïol

£3.50

►Sesiwn Ffitrwydd i Blant Iau

£3.55

►Sesiwn Campfa 60+/Myfyrwyr

£3.55

►Sesiwn Campfa DASH

£3.25

Athletau:
►Hyfforddiant Oedolion

£3.50

►Hyfforddiant Plant iau

£2.25
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►Noson Clwb Oedolion

£3.00

►Noson Clwb Plant iau

£2.00

Sboncen/Pêl Raced:
►Cwrt – Oriau Brig

£6.20

►Cwrt – Oriau Tawel

£5.40

Cae 3G
►Sesiwn i Oedolion

£31.00

►Sesiwn Plant Iau

£20.20

Tennis Bwrdd:

Canolfan
Hamdden a
Gweithgareddau
Clywedog

►Oedolion

£6.20

►Plant Iau

£4.00

Neuadd Chwaraeon:

►Neuadd Lawn - Oedolion
►Neuadd Lawn – Plant iau
►Oedolion (fesul cwrt)
►Plant iau (fesul cwrt)

£31.00
£20.20
£7.75
£5.05

Pump bob ochr:

►Llogi mewn bloc

£36.00

Cae Pob Tywydd:

►Cae Llawn - Oedolion
►Hanner Cae
►Cae Llawn – Plant iau
►Hanner Cae – Plant iau
Canolfan
Hamdden a
Gweithgareddau
Darland

£82.50
£31.00
£53.50
£20.20

Llogi’r Brif Neuadd fesul 50 munud:

►Oedolion
►Plant iau neu fyfyrwyr llawn amser

£31.00
£20.20

Pump bob ochr:

►Llogi mewn bloc

£36.00

Llogi Un Cwrt (Badminton ac ati) 50 munud:

►Oedolion
►Plant iau neu fyfyrwyr llawn amser (cyn
7.30pm)

£7.75
£5.05

“Nodwch mai dim ond llogiadau mewn bloc
mae’r Ganolfan hon yn eu cymryd”
ADRAN
Canolfan
Hamdden a
Gweithgareddau
Morgan Llwyd

MANYLION

PRIS

Neuadd Chwaraeon:

►Neuadd Lawn - Oedolion
►Neuadd Lawn – Plant iau

£31.00
£20.20
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►Oedolion (fesul cwrt)
►Plant iau (fesul cwrt)

£7.75
£5.05

Pump bob ochr:

►Llogi mewn bloc

£36.00

Cae 3G

►Cae Llawn - Oedolion
►Traean o’r Cae - Oedolion
►Cae Llawn – Plant iau
►Traean o’r Cae – Plant Iau
Canolfan
Hamdden a
Gweithgareddau
Rhiwabon

£82.50
£31.00
£53.50
£20.20

Prif Neuadd:
►Oedolion

£31.00

►Plant Iau

£20.20

Badminton:
►Oedolion

£7.75

►Plant Iau

£5.05

Criced:
►Llain - Oedolion
►Llain – Plant iau
Dosbarthiadau Ffitrwydd:
►Step

£4.90

►Yoga Pŵer

£4.90

Pump bob ochr:
£36.00

►Llogi mewn bloc

Canolfan
Hamdden a
Gweithgareddau
Rhosnesni

Neuadd Chwaraeon:
►Neuadd Lawn - Oedolion

£31.00

►Neuadd Lawn – Plant iau

£20.20

►Oedolion (fesul cwrt)

£7.75

►Plant iau (fesul cwrt)

£5.05

Pump bob ochr:
£36.00

►Llogi mewn bloc
Campfa:
►Oedolion

£17.45

►Plant Iau

£11.35

“Nodwch mai dim ond llogiadau mewn bloc
mae’r Ganolfan hon yn eu cymryd”
ADRAN

MANYLION

PRIS
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Llyfrgelloedd
Dirwyon am eitemau hwyr:
►Rhwng 1 a 6 diwrnod yn hwyr
►Ail wythnos

£0.20, £0.30, £0.40, £0.50, £0.60,£
0.70
£1.50

►Trydedd wythnos

£2.00

►Pedwaredd wythnos

£3.00

►Pumed wythnos

£3.50

►Chweched wythnos

£4.50

►Seithfed wythnos

£5.00

►Wythfed wythnos

£5.50

►Nawfed wythnos

£6.00
£6.50

►Degfed wythnos
(Uchafswm y tâl sy’n daladwy ar unrhyw eitem:
£4.20)

£6.50

Cyhoeddi cerdyn newydd i ddarllenwyr:
►Oedolion

£2.00

►Plant Iau

£1.00

Archebu llyfrau:
►Oedolion a Phlant iau

Am ddim os ydynt mewn stoc

►Archebu llyfrau drwy fenthyciadau rhwng
llyfrgelloedd
►Archebion - plant o dan 16 oed

£7.00
AM DDIM

Llungopïo:
►A4-fesul tudalen

0.20 (Du a Gwyn) 0.40 (Lliw)
0.40 (Du a Gwyn)

►A3-fesul tudalen
►Pris gostyngol ar gyfer yr 21ain dalen-A4
fesul tudalen
►Pris gostyngol ar gyfer yr 21ain dalen-A3
fesul tudalen
►Pris swmp ar gyfer 250 neu’n rhagor o
gopïau A4 fesul tudalen
►Pris swmp ar gyfer 250 neu’n rhagor o
gopïau A3 fesul tudalen
►Llungopïo o’r Llyfrgell Brydeinig - Hyd at 30
tudalen
►Llungopïo o’r Llyfrgell Brydeinig - rhwng 31 a
60 tudalen

0.60
(Lliw)
0-50 cyfradd safonol
0-50 cyfradd safonol

51 copi 0.10 (du a gwyn) 0.20 (lliw)
51 copies 0.20 (du a gwyn) 0.30 (lliw)
£7.00
£12.00

►Copïau o’r Rhyngrwyd-A4 fesul tudalen

Yr un prisiau â llungopïo

►Copïau o’r Rhyngrwyd-A3 fesul tudalen

Yr un prisiau â llungopïo

Ffacs:
►Anfon-taflen A4: Y dudalen gyntaf o fewn y
Deyrnas Unedig
Tudalennau ychwanegol o fewn y Deyrnas
Unedig
►Anfon-taflen A4: Y dudalen gyntaf o fewn
Ewrop
Tudalennau ychwanegol o fewn Ewrop
►Anfon-taflen A4: Y Dudalen Gyntaf ar gyfer

£1.50
£0.60
£2.00
£1.00
£3.00
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Gweddill y Byd
Tudalennau Ychwanegol ar gyfer Gweddill y
Byd
►Derbyn-taflen A4: Y dudalen gyntaf

£1.50
£1.00

£0.50
Tudalennau ychwanegol
Y tâl gogyfer â derbyn dogfennau gan gynnwys galwad i’ch hysbysu eu bod wedi
cyrraedd.
Bydd y gostyngiadau ar gyfer taliadau ffacs yr un fath â'r rhai ar gyfer llungopïo oni bai
am gopïau lluosog lle nad oes gostyngiadau.
Deunyddiau wedi eu Recordio:
►Benthyg cryno ddisg (neu set)
►Benthyg llyfrau ar dâp/CD

£1.00
AM DDIM

►Benthyg DVDau - Teitlau Newydd

£2.50

►Benthyg DVDau – Teitlau Oedolion

£2.00

►Benthyg DVDau – Teitlau Plant Iau

£1.00

Y Rhyngrwyd

AM DDIM

Colli Stoc a Difrod i Lyfrau (Llyfrau,
cofnodion, casetiau sain / fideo, cryno
ddisgiau):
►Plant dan 5 oed
►Plant 5 oed neu’n hŷn
Llyfrgelloedd

Cost prynu’r eitem o’r newydd yn
llawn ynghyd â £1.00 am orchuddio’r
clawr
50% o gost prynu’r eitem o’r newydd
ynghyd â £1.00 am orchuddio’r clawr

Gwaredu stoc:
►Ffuglen Clawr Meddal i Oedolion

£0.50

►Ffuglen Clawr Caled i Oedolion

£1.00

►Ffeithlen Clawr Meddal i Oedolion

£0.50

►Ffeithlen Clawr Caled i Oedolion

£1.00

►Llyfrau Clawr meddal i Blant

£0.50

►Llyfrau Clawr Caled i Blant

£1.00
£2.20

►Cryno Ddisg
►DVDau

£2.20

►Llyfrau Sain (Casét)

£1.50

►Llyfrau Sain (CD)

£2.20

Difrod i Gryno Ddisg, waeth beth yw ei oed

Cost prynu’r eitem o’r newydd yn
llawn ynghyd â £1.00 am orchuddio’r
clawr

Arddangosfeydd – Gwerthu:
►Cyfradd comisiwn
►Arddangos posteri a gymeradwywyd am
wythnos neu ran o wythnos
►Llogi Ystafell (Llyfrgelloedd Cangen)
►Llogi Ystafell (Llyfrgell Wrecsam) – Ystafell
Hyfforddi
►Llogi Ystafell (Llyfrgell Wrecsam) – Ystafell
Gyfarfod

30% o'r derbyniadau gogyfer â phob
eitem a werthwyd yn ystod cyfnod yr
arddangosfa
£1.00 yr wythnos neu ran o wythnos
£16.00
£37.00
£16.00
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Llinell fusnes: Mae’r rhan fwyaf o wasanaethau yn rhad ac am ddim. Codir taliadau am
rai chwiliadau ar-lein ar sail adennill costau.
Neuadd Goffa

Taliadau Llogi yn ystod oriau brig (ar ôl 1700
o’r gloch yn ystod yr wythnos a thrwy’r dydd ar
ddydd Sadwrn a dydd Sul) fesul awr:
►Defnyddiwr Masnachol – Neuadd Gyfun
►Defnyddiwr Masnachol – Prif Neuadd
►Defnyddiwr Masnachol – Y Neuadd ar yr
Ochr
►Elusennau / Defnyddwyr Anfasnachol 
Neuadd Gyfun
►Elusennau / Defnyddwyr Anfasnachol – Prif
Neuadd
►Elusennau / Defnyddwyr Anfasnachol – Y
Neuadd ar yr Ochr
Taliadau Llogi yn ystod oriau tawel (hyd at
1700 o’r gloch yn ystod yr wythnos) fesul awr:
►Defnyddiwr Masnachol – Neuadd Gyfun
►Defnyddiwr Masnachol – Prif Neuadd
►Defnyddiwr Masnachol – Y Neuadd ar yr
Ochr
►Elusennau / Defnyddwyr Anfasnachol 
Neuadd Gyfun
►Elusennau / Defnyddwyr Anfasnachol – Prif
Neuadd
►Elusennau / Defnyddwyr Anfasnachol – Y
Neuadd ar yr Ochr

£47.00
£41.00
£33.00
£33.00
£29.00
£24.00

£33.00
£29.00
£24.00
£23.00
£21.00
£18.00

Taliadau Llogi ar ôl canol nos fesul awr: 
►Defnyddiwr Masnachol – Neuadd Gyfun
►Defnyddiwr Masnachol – Prif Neuadd
►Defnyddiwr Masnachol – Y Neuadd ar yr
Ochr
►Elusennau / Defnyddwyr Anfasnachol 
Neuadd Gyfun
►Elusennau / Defnyddwyr Anfasnachol – Prif
Neuadd
►Elusennau / Defnyddwyr Anfasnachol – Y
Neuadd ar yr Ochr
Mae blaendal llogi yn daladwy wrth archebu ac
ni chaiff ei ad-dalu
Cegin gyda chyfleusterau coginio - fesul sesiwn
Cegin yn unig - fesul sesiwn
Llestri (defnyddwyr anfasnachol yn unig) fesul
50 pryd
Ffi llogi cyfarpar (taflunydd ac ati)
Sgwâr y
Frenhines / Llwyn
Isaf

Elusennau Lleol

£70.50
£61.50
£49.50
£49.50
£43.50
£36.00

£50.00
£21.00
£12.00
£6.00
£12.00
£0.00

Elusennau Cenedlaethol neu Ranbarthol

£295.00

Mentrau masnachol / sefydliadau anelusennol

£495.00
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Caniatâd ar gyfer Caffi Stryd gydag 20 neu fwy
o seddi

£108.65

Caniatâd ar gyfer Caffi Stryd gyda llai nag 20 o
seddi

£82.00

Adran Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid
Gwasanaethau
Etholiadol a
Chofrestru

Hysbysiad o Briodas / Partneriaeth Sifil
Seremoni Priodas / Ffurfio Partneriaeth Sifil Swyddfa Gofrestru
Seremoni Priodas/Ffurfio PS – Ystafell
Seremonïau – Dydd Llun – dydd Iau
Seremoni Priodas/Ffurfio PS – Ystafell
Seremonïau – dydd Gwener a dydd Sadwrn

£35.00
£46.00
£150.00
£200.00

Seremoni Priodas / Ffurfio Partneriaeth Sifil
– Safleoedd Cymeradwy:
►Dydd Llun – Dydd Iau

£400.00

►Dydd Gwener

£430.00

►Dydd Sadwrn

£440.00

►Dydd Sul

£510.00

►Gŵyl y Banc

£530.00

Tystysgrifau Geni, Marwolaeth a Phriodas
Safonol:
►Wrth gofrestru
►Yn dilyn Cofrestru ond gan y Cofrestrydd
►Gan Gofrestrydd Arolygol (Cofnodion
Hanesyddol)
Ffi am gael Cofrestrydd i fynychu Priodas mewn
Eglwys / Capel

£4.00
£7.00
£10.00

£86.00

Tystysgrif Geni Byr (Detholiad):
►Gan y Cofrestrydd wrth gofrestru

£4.00

►Yn dilyn Cofrestru ond gan y Cofrestrydd
►Gan Gofrestrydd Arolygol (Cofnodion
Hanesyddol)

£7.00

Tystysgrif Partneriaeth Sifil Safonol neu
Ddetholiadol:
►Wrth gofrestru
►Yn dilyn Cofrestru

£10.00

£86.00
£4.00
£10.00

Cais am Dystysgrif - Ffioedd Blaenoriaeth:
►Yr un Diwrnod

£17.00

Ffi gweinyddu – Cais am dystysgrif:
►Taliadau Cerdyn Debyd/Credyd dros y ffôn
►Ffi postio â chofnod – Codir tâl ar ymgeiswyr
sy’n dewis peidio/ methu â chasglu tystysgrifau
o Neuadd y Dref Wrecsam.

£1.00
£2.00
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Seremonïau Anstatudol: Enwi, AilGadarnhau Addunedau ac Ymrwymiadau Swyddfa Gofrestru:
►Dydd Llun – Dydd Iau

£120.00

►Dydd Gwener

£130.00

►Dydd Sadwrn

£140.00

►Safleoedd Cymeradwy Dydd Llun - dydd Iau

£155.00

►Safleoedd Cymeradwy Dydd Gwener

£165.00

►Safleoedd Cymeradwy Dydd Sadwrn
►Safleoedd Cymeradwy Dydd Sul/Gŵyl y
Banc

£175.00
£235.00

Ffi Archebu Seremoni na chaiff ei had-dalu:
►Swyddfa Gofrestru

£30.00

►Ystafell Seremonïau

£30.00

►Safleoedd Cymeradwy
►Adeilad Cofrestredig (Eglwys/Capel)

£100.00
£30.00
£75.00

Ffioedd ar gyfer Trwyddedau Safleoedd
Cymeradwy:
►Cais Newydd (3 blynedd)

£1,100.00

►Adnewyddu

£850.00

►Tâl Ail-archwilio

£125.00

►Ystafell ychwanegol

£145.00

►Gweinyddu (Newid Enw Unigolyn Cyfrifol)
►Cymeradwyo newidiadau ar drwydded
bresennol (ac ati)

£25.00
£65.00

Ffi am Angladdau Sifil – Paratoi a Mynychu

Amherthnasol

Claddu Llwch – Cofrestrydd yn mynychu

Amherthnasol

Ffi am Seremoni Dinasyddiaeth Breifat (Neuadd
y Dref)
Chwiliad Hanesyddol am Gofnodion
Cofrestru: 
►1 flwyddyn y naill ochr i’r dyddiad a
ddewiswyd (gan y Cofrestrydd)
►2 flynedd y naill ochr i’r dyddiad a ddewiswyd
(gan y Cofrestrydd)
►Uchafswm o 6 awr gan y cleient

£150.00

DIM
£5.00
£18.00

Adran Gofal Cymdeithasol Oedolion
Gwasanaethau
Gofal Amhreswyl

Gofal yn y Cartref:
►Cyfalaf/Cynilon o dan £24,000
►Cyfalaf/Cynilon dros £24,000
►Canolfan Ddydd - fesul diwrnod
►Canolfan Ddydd - fesul hanner diwrnod

£16.76 yr awr
£16.76 yr awr
£39.00
£19.50

Gweithiwr Prosiect:
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►Cyfalaf/Cynilon o dan £24,000

£16.76 yr awr
£16.76 yr awr

►Cyfalaf/Cynilon dros £24,000
Yn ystod y Nos:
►Cyfalaf/Cynilon o dan £24,000

£16.76 yr awr
£16.76 yr awr

►Cyfalaf/Cynilon dros £24,000
Prydau bwyd mewn gwasanaeth dydd a
gynhelir gan y Cyngor

Amherthnasol

£10.00

Penodeiaeth
Teleofal

Gwasanaethau Teleofal (Tâl fesul wythnos /
tenantiaid y Cyngor dros 48 wythnos)
Gwasanaethau Teleofal (Tâl fesul wythnos /
tenantiaid preifat dros 52 wythnos)

£4.16 yr wythnos

£3.84 yr wythnos

Adran Amgylchedd a Chynllunio
Pridiannau Tir
Lleol

LLC1 – Eiddo Preswyl a Masnachol / Eiddo
Diwydiannol

£6.00
£79.00 + TAW

CON29 – Eiddo Preswyl – (Post/DX)
CON29 – Eiddo Masnachol a Diwydiannol
(Post/DX)

£109.00 + TAW
(£6.00) a £79.00 + TAW

LLC1/CON29 - Eiddo Preswyl (Ar-lein/Ffacs)
LLC1/CON29 - Eiddo Masnachol a Diwydiannol
(Ar-lein/Ffacs)

(£6.00) a £109.00 + TAW
£6.00

Parseli Ychwanegol o Dir - LLC1

Mynwentydd
Wrecsam (Ffordd
Rhiwabon a
Ffordd Plas
Acton)

Parseli Ychwanegol o Dir - CON29
Ffi ymholiad ar gyfer cwestiynau wedi eu
hargraffu

£13.00 + TAW

Unrhyw gwestiynau ychwanegol

£21.00 + TAW

Chwiliad copi

Amherthnasol

Chwiliad Personol

Amherthnasol

Chwiliad Tir Comin

£13.00 + TAW

Parseli Ychwanegol

£13.00 + TAW

Cofnodion Copi
Prynu hawliau claddu unigryw:

Amherthnasol

►Fesul llain bedd un oedolyn (gogyfer â hyd
at 3 claddedigaeth)
►Fesul llain bedd un plentyn (gogyfer ag 1
gladdedigaeth yn unig)
►Llain i weddillion amlosgiad (ar gyfer hyd at
4 amlosgiad)
►Fesul llain yn y rhan Fwslimaidd

£21.00 + TAW

£

915.50

£

-

£
£

453.50
915.50

£

915.50

£

886.00

£
£

710.50
363.50

Claddedigaethau: Plentyn o dan 18 oed (pob dyfnder bedd)
►Oedolyn gyda dyfnder o 8 troedfedd a
hanner (2.5m)
►Oedolyn gyda dyfnder o 6 troedfedd a
hanner (2.0m)
►Oedolyn gyda dyfnder o 4 troedfedd a
hanner (1.3m)
►Gweddillion wedi eu hamlosgi gyda dyfnder
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o 2 droedfedd (0.6m)
►Gwaith cloddio ychwanegol

Pris ar Gais

►Adeiladu Bedd neu Gell Gladdu â Brics

Pris ar Gais

Coffau:

£

165.00

£

-

£

-

£

-

£

65.00

£
£

39.80
39.80

£

51.80

£

20.70

£

41.40

£
£

713.00
-

£

149.00

£

1,286.00

►Gwasanaeth Coffa (30 munud yn y Capel)

£
£

1,422.00
149.00

(Mae’r gordal amgylcheddol yn gynwysedig yn
y ffi amlosgi)

£

55.00

Taliadau Amrywiol:
►Defnyddio’r Capel Gorffwys fesul arch,
unrhyw gyfnod o 30 munud i 24 awr
►Defnyddio’r Capel Gorffwys fesul arch,
unrhyw gyfnod hyd at 30 munud

£

62.50

►Wrn polythen / Blwch Gweddillion Amlosgi
►Casged Bren (Maint Oedolyn) (yn cynnwys
TAW)
►Casged Bren (Maint Plentyn) (yn cynnwys
TAW)

£
£

28.50
-

£

79.50

£
£

37.50
-

£

49.00

£
£

74.50
-

►Hawl i osod cofeb gyda neu heb arysgrif
►Hawl i osod ffiol goffa carreg gyda neu heb
arysgrif
►Hawl i osod arysgrif ychwanegol ar garreg
neu ffiol goffa
►Hawl i dynnu ac ailosod carreg neu ffiol
goffa
Taliadau Amrywiol:
►Defnyddio capel y fynwent, unrhyw gyfnod
hyd at 30 munud
►Dyfyniad ardystiedig o'r Gofrestr
Claddedigaethau
►Perchnogaeth Hawl Cyfyngol i Gladdu
►Trosglwyddiad Cofrestredig o Hawliau
Cyfyngol i Gladdu gyda thystysgrif
►Chwilio drwy’r Cofrestrau Claddu – Un
Chwiliad (ac eithrio’r Adran Fictoraidd)
►Chwilio drwy'r Cofrestrau Claddu - Sawl
Chwiliad
Amlosgfa
Pentrebychan

Amlosgi (yn cynnwys ffioedd Canolwr
Meddygol):
►Amlosgi unigolyn 18 oed neu’n hŷn
►Amlosgi unigolyn dan 18 oed
►Gwasanaeth Estynedig yn y Capel (60
munud) Tâl Ychwanegol
►Angladd ar y cyd (2 oedolyn, 30 munud yn y
Capel)
►Angladd ddwbl (2 Oedolyn, 60 munud yn y
Capel)

►Tystysgrif Amlosgi
►Cadw gweddillion amlosgedig dros dro, fesul
mis ar ôl y mis cyntaf
►Gwasgaru gweddillion amlosgedig o
amlosgfa arall
►Chwilio’r Gofrestr gan staff yr amlosgfa – un
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chwiliad
►Chwilio’r Gofrestr gan staff yr amlosgfa –
sawl chwiliad
►Dyfyniad ardystiedig o'r Gofrestr
►Tystio Gwasgaru Llwch (pris yn cynnwys
TAW)

£
£

26.00
40.00

£

38.50
Geiriau’n unig

Gyda
Llun

►4 llinell

£
£
£

73.00
112.60
155.50

-

►5 llinell

£

202.40

►6 llinell

£

241.20

►7 llinell

£

288.00

►8 llinell

£
£
£
£

331.50
46.20
109.50
64.60

£

62.00

£

76.70

£

94.70

£

108.30

£

129.40

£

142.70

£
£
£
£

157.30
17.40
109.50
64.60

Coffau-Llyfr Coffa:►2 linell
►3 llinell

►Llinell Ychwanegol
►Arfbais

£
267.00
£
305.80
£
352.60
£
396.10
-

►Bathodyn / Blodau ac ati
Sylwch, os ydych yn dymuno rhoi blodyn neu arwyddlun arall yn y Llyfr Coffa rhaid prynu
o leiaf 5 llinell.
Geiriau’n unig
Gyda
Coffau-Llyfrau Bychain:Llun
►Y 2 linell gyntaf
£
►3 llinell
►4 llinell
►5 llinell
►6 llinell
►7 llinell
►8 llinell
►Llinell Ychwanegol
►Arfbais
►Llinell Ychwanegol ar gyfer Llun

Geiriau’n unig

Cardiau Coffa:
►Y 2 linell gyntaf

£

30.50

£

33.00

£
£

38.30
42.20

►3 llinell
►4 llinell
►5 llinell

126.60
£
141.30
£
159.30
£
172.90
£
194.00
£
207.30
£
221.90
Gyda
Llun

£
95.10
£
97.60
£
102.90
£
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►6 llinell

£

44.70

£

47.40

£
£
£
£

53.10
9.30
109.50
64.60

►7 llinell
►8 llinell
►Llinell Ychwanegol
►Arfbais
►Llinell Ychwanegol ar gyfer Llun

106.80
£
109.30
£
112.00
£
117.70
-

£248.50

Coffau - Plac Wal (am gyfnod o 10 mlynedd)
Amlosgfa
Pentrebychan

Geiriau’n unig

Cofnod Llyfrau Plant:
►Cofnod tudalen lawn

£

Gyda
Llun
-

147.80

►2 linell

£

30.70

£

41.00

£

47.40

£

59.70

£

67.30

£

80.70

£

90.90

►3 llinell
►4 llinell
►5 llinell
►6 llinell
►7 llinell
►8 llinell

£
78.10
£
88.40
£
94.80
£
107.10
£
114.70
£
128.10
£
138.30

►Llinell Ychwanegol
►Llinell Ychwanegol ar gyfer llun

-

£

47.40

Mae'r pris ar gyfer Llyfr Coffa’r Plant yn cynnwys hyd at 10 llinell o destun ynghyd ag
arwyddlun, megis Tedi. Mae'r testun a'r arwyddlun yn fwy gyda chofnod tudalen lawn
nag y mae gyda Chofnod Safonol ac yn llenwi tudalen gyfan.

MANYLION CYSWLLT
Uwcharolygydd Mynwentydd
Rhif ffôn: 01978 840068
Ffacs: 01978 846211
Ebost:crematorium@wrexham.gov.uk

Parciau a Chefn
Gwlad

Lawntiau Bowlio:
►Coedpoeth:Ffordd y Parc
►Penycae:oddi ar Afonethia Road
►Rhos: Baptist Street
►Johnstown: oddi ar Lôn Worsley
►Brynteg:Ffordd y Chwarel

Yn rhad ac am ddim yn amodol ar
raglen gemau’r clybiau unigol

►New Broughton: Ffordd y Bers
►Wrecsam: oddi ar Ffordd Bradle, Y Parciau,
oddi ar Heol Jefferys, Acton
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Caeau Pêl-droed:
►Oedolion gyda chyfleusterau newid:
Amser ychwanegol fesul 30 munud
Tocyn Tymor
►Oedolion heb gyfleusterau newid
Tocyn Tymor
►Plant iau o dan 16 oed gyda chyfleusterau
newid
Amser ychwanegol fesul 30 munud
Tocyn Tymor
►Plant iau heb gyfleusterau newid
Tocyn Tymor

£
£
£

57.00
11.50
625.00

£
£

29.00
313.00

£
£
£

16.50
11.50
179.50

£
£

11.50
128.00

£
£

57.00
110.00

£
£
£

39.00
71.00
121.00

Llogi Tiroedd:
►4 awr neu lai (e.e. sêl cist car)
►Ffeiriau fesul diwrnod
Rhenti Rhandiroedd:
►Chwarter llain
►Hanner llain
►Llain gyfan
Cyrtiau Tennis:
►Parc Acton
►Y Parciau
►Broughton
►Bwlchgwyn

Nid oes unrhyw drefniant archebu na
ffioedd yn daladwy i ddefnyddio'r
cyrtiau hyn

►Coedpoeth
Canolfan Ymwelwyr Melin y Nant:
►Llogi’r Llawr Uchaf ynghyd â Cheidwad
rhwng 1.30pm a 4.00pm

£

11.00

£
£

4.50
6.70

£

79.20

£

92.50

£

2.60

(Lleiafswm o 2 awr)
Sesiynau Addysg dan arweiniad Ceidwad,
gan gynnwys ysgolion y goedwig a
Rhaglenni Cyfeiriannu:
►Tâl fesul disgybl - ½ diwrnod
►Tâl fesul disgybl - diwrnod cyfan
►Ymweliadau dan arweiniad ceidwad i
ysgolion i gynnal rhaglenni addysgol fesul ½
diwrnod (mae £5.00 o flaendal yn daladwy wrth
archebu).
Parc Gwledig Tŷ Mawr:
►Parti Pen-blwydd (gan gynnwys taith
anifeiliaid, gweithgaredd crefft a reid tractor)
►Reid tractor (am ddim os yw’n rhan o sesiwn
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dan arweiniad Ceidwad)

Digwyddiadau y gellir eu harchebu:
►Ymweliadau gan grwpiau i gynnal
gweithgareddau gyda Cheidwad (lleiafswm tâl o
£10)
►Digwyddiadau yn y parc – codir tâl i dalu am
gostau’r deunyddiau
►Costau Ceidwad / Swyddog Parc i reoli
digwyddiadau fesul awr (ar benwythnosau)
►Costau Ceidwad / Swyddog Parc i reoli
digwyddiadau fesul diwrnod (ar benwythnosau)
►Costau Ceidwad / Swyddog Parc i reoli
digwyddiadau fesul awr (Gwyliau’r Banc)
►Costau Ceidwad / Swyddog Parc i reoli
digwyddiadau fesul diwrnod (Gwyliau’r Banc)
Cwrs Cyfeiriannu ym Mharc Gwledig
Dyfroedd Alyn:
►Grwpiau ysgol / coleg / o’r gymuned leol heb
gymorth Ceidwad, ymweliad cychwynnol (gan
gynnwys pecyn athrawon a chael defnyddio
mapiau)*
►Ymweliad dilynol heb gymorth ceidwad (heb
gynnwys pecyn athrawon)*

£2.60 yr un

£2.60 yr un

£

25.50

£

182.50

£

41.00

£

303.00

£

33.50

£

20.00

£

132.00

£

3.50

►Cyrff / sefydliadau corfforaethol (yn cynnwys
defnyddio’r ganolfan ymwelwyr, y toiledau a
chyflenwi mapiau)*
(* Ar gyfer pob un o'r uchod mae angen
blaendal o £20 hefyd sy'n cael ei ad-dalu pan
gaiff y mapiau eu dychwelyd)
Pecyn Map Cyfeiriannu (i aelodau o'r cyhoedd)
Gweithgareddau cyfeiriannu dan arweiniad
ceidwad

Taliadau yn unol â grwpiau
ysgol/cymunedol eraill

Llogi Parc Gwledig Dyfroedd Alun, Canolfan
Addysg Melin y Nant, Pafiliwn Parc Ponciau
a Tŷ Mawr: **Prisiau yn destun TAW
Ystafell Addysg Dyfroedd Alun - Cyfradd
Diwrnod**

£

119.00

Tŷ Mawr 1 ystafell yn yr ysgubor – Cyfradd
Diwrnod**

£

79.50

£

63.50

£

63.50

£

20.00

£
24.00

£

10.50

£
15.00

Canolfan Addysg Melin y Nant - Cyfradd
Diwrnod**
Pafiliwn Parc Ponciau – Cyfradd diwrnod**
Cynigir gostyngiad o 10% wrth archebu 10
neu fwy mewn bloc
Ystafell Addysg Amgylcheddol Dyfroedd Alun
(rhaid archebu lleiafswm o 2 awr yn ystod yr
wythnos)
Canolfan Addysg Melin y Nant (rhaid llogi am o
leiaf 2 awr)

Categori A
Categor
iB

£
142.00
£
104.00
£
88.50
£
88.50
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Adeilad Cymunedol Johnstown neu Bafiliwn
Parc Ponciau**
Tâl llogi
ar gyfer sesiwn y bore, y prynhawn neu gyda’r
nos ar gyfer ardal neuadd agored (gan gynnwys
defnyddio’r gegin os oes angen)

£

31.00

£
36.00

Adeilad Cymunedol Johnstiwn**
Tâl llogi ar gyfer sesiwn y bore, y prynhawn neu
gyda’r nos ar gyfer ystafell gyfarfod fach (gan
gynnwys defnyddio’r gegin os oes angen)

£

15.50

£
21.00

£

13.50

£

17.50

£

22.50

£

9.00

£

0.13

Parc Gwledig Tŷ Mawr 1 ystafell yn yr Ysgubor

£
17.50
£
21.00
£
28.00
£
9.00
£
0.13

Defnyddio taflunydd a sgrin, fesul llogiad
Defnyddio gliniadur, taflunydd a sgrin, fesul
llogiad
Defnyddio Siart Fflip, fesul llogiad
Llungopïo (fesul tudalen)

Categori A:
►Grwpiau Cymunedol
►Grwpiau Addysg
►Gweithgareddau cymunedol a drefnwyd gan
adrannau CBSW
►Adrannau eraill o fewn CBSW
►Cyfarfodydd sefydliadau/cymdeithasau, gan gynnwys Elusennau a chyrff
statudol eraill
Categori B:
►Dosbarthiadau er elw
►Unrhyw gyfarfod neu ddigwyddiad (ar wahân i rai a drefnir gan CBSW) y codir tâl
mynediad ar eu cyfer
►Cyfarfodydd gwleidyddol
►Gweithgareddau cyflogaeth a hyfforddiant a
noddir gan y Llywodraeth
Amgylchedd
Arall

Gwasanaethau gwastraff ac ailgylchu:
►Hen finiau / sachau duon
►Biniau 240 litr ar olwynion
►Cynwysyddion 360 Litr
►Cynwysyddion 660 Litr
►Cynwysyddion 1100 Litr
►Pob cynhwysydd 1100 Litr dilynol
►Cynwysyddion 1.25 llathen giwbig
►Casgliad Ychwanegol (Masnachol)
►Casgliadau sachau gwastraff clinigol
►Blwch clinigol (bach)

£
£
£
£
£
£
£
£

229.00
518.00
620.00
952.00
1,304.00
1,256.00
1,304.00
96.00

£
£

11.00
11.00
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►Blwch clinigol (mawr)

►Sachau plastig (blwch)
►Compostiwr Trosglwyddo 220 litr
► Casgenni Dŵr
►Gwaredu Gosodiadau a Ffitiadau’r Cartref
►Eitemau Swmpus o’r Cartref (hyd at 8 eitem
►Unrhyw eitem ychwanegol (fesul eitem dros
8)
►Bin ar Olwynion Newydd
►Cyfnewid Bin ar Olwynion am un newydd
►Biniau Gwyrdd

£
£

21.00
40.00

£
£

22.00
42.00

£
£

42.50
42.50

£

8.50

£
£
£

57.00
57.00
16.00

£
£

82.00
82.00

£
£
£
£
£

45.00
50.00
22.50
45.00
50.00

£
£

22.00
11.00

£
£
£
£
£
£

52.50
105.00
60.00
60.00
77.00
160.00

£
£
£
£
£

348.50
451.00
430.50
384.50
430.50

£

1,191.00

Gwasanaethau Glanhau:
►Llogi ysgubwr mecanyddol (fesul awr)
►Glanhau graffiti (fesul awr)
Cludiant:
►MOT Dosbarth IV
►MOT Dosbarth VII
►Dosbarth IV a VIII Ailbrofi Rhannol
►Dosbarth IV Ailbrofi Llawn
►Dosbarth VII Ailbrofi Llawn
Blychau Nodwyddau:
► Mawr
►Bach
Gwaith Stryd:
►Trwydded Sgip (hyd at 7 diwrnod)
►Trwydded Sgip (mwy na 7 diwrnod)
►Trwydded Sgaffaldiau
►Trwydded Palisau Pren
►Marciau bar H
►Mynediad i Gerbydau
Offer Newydd:
►Un tŷ
►Dau dŷ neu fwy
►Datblygiad amhreswyl
►Amaethyddol/Garddwriaethol
►Datblygiad Cyffredinol
Ceisiadau Cau Ffordd Dros Dro:
►Gorchmynion Traffig Dros Dro (cau am hyd
at 6 wythnos)
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►Rhybudd Traffig (hyd at 5 diwrnod)
►Cau Ffordd Oherwydd Argyfwng
►Digwyddiadau Arbennig

£
£
£

776.50
776.50
673.00

£
£

16.00
31.00

£

600.00

£

600.00

£

518.00

Parcio:
►Tâl goddefeb am barcio - bob dydd
►Tâl goddefeb am barcio - bob dydd
Hawliau Tramwy:
►Cau Hawliau Tramwy Dros Dro (5 diwrnod
neu lai)
►Cau Hawliau Tramwy Dros Dro (mwy na 5
diwrnod)
►Estyniad i Gais
DS: Bydd ffioedd cyfreithiol a hysbysebu yn
daladwy ar ben y tâl o £580 am gau Hawliau
Tramwy Dros Dro (mwy na 5 diwrnod)
►Ffi Rheoli Datblygu (ar gyfer goruchwylio
priffyrdd trwy Gytundebau Adran 38 ac adran
278)
Trwydded Casglwyr metel sgrap newydd /
adnewyddu
Trwydded safle metel sgrap newydd /
adnewyddu
Trwydded Casglwyr metel sgrap newydd /
adnewyddu gyda Gwrandawiad
Trwydded safle metel sgrap newydd /
adnewyddu gyda Gwrandawiad
Newid Rheolwr safle metel sgrap

9% o’r gost

£210.00
£450.00
£630.00
£880.00
£35.00

Newid enw Trwyddedai (safle neu Gasglwr)

£35.00

Newid safle trwyddedig

£80.00

Newid casglwr i safle

£80.00

Newid safle i gasglwr

£35.00

Loterïau - Newydd

£40.00

Loterïau - Adnewyddu
Cais am Drwydded Lleoliad Adloniant Rhywiol
Newydd
Cais am Adnewyddu Trwydded Lleoliad
Adloniant Rhywiol
(dim gwrthwynebiad)
Cais am Adnewyddu Trwydded Lleoliad
Adloniant Rhywiol
(gyda Gwrandawiad)
Cais am Amrywiad i Drwydded Lleoliad
Adloniant Rhywiol
Cais am Amrywiad i Drwydded Lleoliad
Adloniant Rhywiol gyda Gwrandawiad
Cais am Drosglwyddo trwydded Adloniant
Rhywiol
Cais am Drosglwyddo Trwydded Adloniant
Rhywiol gyda Gwrandawiad

£20.00
£1,230.00
£265.00

£1,065.00
£175.00
£550.00
£90.00
£480.00

Cerbyd Hurio Preifat / Hacni:
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►Cais Newydd / Adnewyddu
Trwydded Cerbyd Hacni (gan gynnwys
gostyngiad am fod yn hygyrch i gadeiriau
olwyn):
►Cais Newydd / Adnewyddu (gostyngiad o
10% ar yr uchod)
Cais i ystyried pa mor addas yw Cerbyd Hurio
Preifat wedi’i addasu ar gyfer bod yn hygyrch i
Gadair Olwyn (cyn gwneud cais Trwyddedu
Cerbyd)
Trosglwyddo Cerbyd (Cerbyd Hurio Preifat /
Hacni i yrrwr arall)

£186.00

£167.50

£57.00

£36.00

Cyfnewid am un newydd:
►Plât Cerbyd:

£6.50

►Bathodyn Gyrrwr

£4.00

►Cerdyn Adnabod Gyrrwr

£5.00

►Arwyddion Ffenestri

£6.50

►Llwyfan

£6.50

►Braced

£9.50

Newydd – Ffi trwyddedu Gyrrwr Cerbyd Hurio
Preifat / Hacni
► Trwydded 3 blynedd (PHD)

£250.00

► Trwydded 3 blynedd (HCD)

£245.00

Adnewyddu – Ffi trwyddedu Gyrrwr Cerbyd
Hurio Preifat / Hacni
► Trwydded 3 blynedd (PHD)

£215.00

► Trwydded 3 blynedd (HCD)

£210.00

Ffioedd trwyddedu gyrrwr cerbyd Hurio
Preifat/Hacni – gwiriad uwch gan y Gwasanaeth
Datgelu a Gwahardd
Trwyddedau Gweithredwyr Preifat
NEWYDD:
► 10 car a mwy – 5 mlynedd
► 1-9 car - 5 mlynedd
ADNEWYDDU Trwyddedau Gweithredwyr
Preifat:
► 10 car a mwy – 5 mlynedd

£44.00

£1,430.00
£500.00

£1,400.00

► 1-9 car - 5 mlynedd

£462.00

Deddf Trwyddedu 03: Ffi gyffredinol am
drwydded - gwerth trethiannol band A:
►Cais cychwynnol

£100.00

►Tâl blynyddol

£70.00

Deddf Trwyddedu 03: Ffi gyffredinol am
drwydded - gwerth trethiannol band B:
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►Cais cychwynnol

£190.00

►Tâl blynyddol

£180.00

Deddf Trwyddedu 03: Ffi gyffredinol am
drwydded - gwerth trethiannol band C:
►Cais cychwynnol

£315.00

►Tâl blynyddol

£295.00

Deddf Trwyddedu 03: Ffi gyffredinol am
drwydded - gwerth trethiannol band D:
►Cais cychwynnol

£450.00

►Tâl blynyddol

£320.00

Deddf Trwyddedu 03: Ffi gyffredinol am
drwydded - gwerth trethiannol band E:
►Cais cychwynnol

£635.00

►Tâl blynyddol

£350.00

Deddf Trwyddedu 03: tafarn canol tref /
dinas - gwerth trethiannol band D (x2):
►Cais cychwynnol

£900.00

►Tâl blynyddol
Deddf Trwyddedu 03: tafarn canol tref / dinas 
gwerth trethiannol band E (x3):
►Cais cychwynnol

►Tâl blynyddol

£640.00

£1,905
£1,050

Deddf Trwyddedu 03 Ffi amrywio:
►gwerth trethiannol band A

£100.00

►gwerth trethiannol band B

£190.00

►gwerth trethiannol band C

£315.00

►gwerth trethiannol band D

£450.00

►gwerth trethiannol band E

£635.00

Deddf Trwyddedu 03 - Digwyddiadau mawr (y
costau gwirioneddol-gyda lleiafswm ffi wedi ei
gosod). Ffi ychwanegol ar gyfer y Nifer sy'n
bresennol - 5,000 i 9,999
Deddf Trwyddedu 03 - Digwyddiadau mawr (y
costau gwirioneddol-gyda lleiafswm ffi wedi ei
gosod). Ffi ychwanegol ar gyfer y Nifer sy'n
bresennol - 10,000 i 14,999

£1,000

£2,000

Deddf Trwyddedu 03 - Digwyddiadau mawr (y
costau gwirioneddol-gyda lleiafswm ffi wedi ei
gosod). Ffi ychwanegol ar gyfer y Nifer sy'n
bresennol - 15,000 i 19,999

£4,000

Deddf Trwyddedu 03 - Digwyddiadau mawr (y
costau gwirioneddol-gyda lleiafswm ffi wedi ei
gosod). Ffi ychwanegol ar gyfer y Nifer sy'n
bresennol - 20,000 i 29,999

£8,000

Deddf Trwyddedu 03 - Digwyddiadau mawr (y

£16,000
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costau gwirioneddol-gyda lleiafswm ffi wedi ei
gosod). Ffi ychwanegol ar gyfer y Nifer sy'n
bresennol - 30,000 i 39,999
Deddf Trwyddedu 03 - Digwyddiadau mawr (y
costau gwirioneddol-gyda lleiafswm ffi wedi ei
gosod). Ffi ychwanegol ar gyfer y Nifer sy'n
bresennol - 40,000 i 49,999

£24,000

Deddf Trwyddedu 03 - Digwyddiadau mawr (y
costau gwirioneddol-gyda lleiafswm ffi wedi ei
gosod). Ffi ychwanegol ar gyfer y Nifer sy'n
bresennol - 50,000 i 59,999

£32,000

Deddf Trwyddedu 03 - Digwyddiadau mawr (y
costau gwirioneddol-gyda lleiafswm ffi wedi ei
gosod). Ffi ychwanegol ar gyfer y Nifer sy'n
bresennol - 60,000 i 69,999

£40,000

Deddf Trwyddedu 03 - Digwyddiadau mawr (y
costau gwirioneddol-gyda lleiafswm ffi wedi ei
gosod). Ffi ychwanegol ar gyfer y Nifer sy'n
bresennol - 70,000 i 79,999

£48,000

Deddf Trwyddedu 03 - Digwyddiadau mawr (y
costau gwirioneddol-gyda lleiafswm ffi wedi ei
gosod). Ffi ychwanegol ar gyfer y Nifer sy'n
bresennol - 80,000 i 89,999

£56,000

Deddf Trwyddedu 03 - Digwyddiadau mawr (y
costau gwirioneddol-gyda lleiafswm ffi wedi ei
gosod). Ffi ychwanegol ar gyfer y Nifer sy'n
bresennol - 90,000 a throsodd

£64,000

Adran 25: Trwydded safle neu grynodeb yn cael
ei dwyn neu'n mynd ar goll
Adran 29: Cais am ddatganiad dros dro pan fo
safle’n cael ei adeiladu ac ati
Adran 33: Rhoi gwybod am newid enw neu
gyfeiriad
Adran 37: Cais i amrywio trwydded i ddynodi
unigolion yn oruchwylwyr safle
Adran 42: Cais i drosglwyddo trwydded safle
Adran 47: Hysbysiad awdurdod dros dro yn
dilyn marwolaeth ac ati deiliad y drwydded
Adran 79: Tystysgrif neu grynodeb yn cael ei
dwyn neu'n mynd ar goll ac ati
Adran 82: Rhoi gwybod am newid enw neu
newid rheolau clwb
Adran 83 (1) neu (2): Newid cyfeiriad
cofrestredig perthnasol clwb
Adran 100: Rhybudd Digwyddiad Dros Dro
Adran 110: Rhybudd Digwyddiad Dros Dro yn
cael ei dwyn, yn mynd ar goll ac ati

£10.50

£315.00

£10.50

£23.00
£23.00
£23.00

£10.50
£10.50
£10.50

£21.00
£10.50
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Adran 117: Cais i ddyfarnu neu adnewyddu
trwydded bersonol
Adran 126: Trwydded bersonol yn cael ei dwyn
neu'n mynd ar goll
Adran 127: Dyletswydd i roi gwybod am newid
enw neu gyfeiriad
Adran 178: Hawl y rhydd-ddeiliad i gael ei
hysbysu ynglŷn â materion trwyddedu

£37.00
£10.50
£10.50
£21.00

Deddf Gamblo 05:- Ffi flynyddol safle
Bingo:
►Adeilad hapchwarae i oedolion

£1,000.00

►Trwydded safle betio (TRACIAU)

£1,000.00

Deddf Gamblo 05:
►Ffi flynyddol am drwydded safle Betio (Arall)
►Ffi flynyddol am Drwydded Safle Adloniant i’r
Teulu
►Ffi amrywio ar gyfer safleoedd Bingo
►Ffi amrywio ar gyfer safleoedd hapchwarae i
Oedolion
►Ffi amrywio ar gyfer trwydded safle Betio
(TRACIAU)
►Ffi amrywio ar gyfer trwydded safle Betio
(Arall)
►Ffi amrywio ar gyfer Trwydded Safle
Adloniant i’r Teulu
►Ffi drosglwyddo ar gyfer safleoedd Bingo
►Ffi drosglwyddo ar gyfer safleoedd
hapchwarae i Oedolion
►Ffi drosglwyddo ar gyfer trwydded safle Betio
(TRACIAU)
►Ffi drosglwyddo ar gyfer trwydded safle Betio
(Arall)
►Ffi drosglwyddo ar gyfer Trwydded Safle
Adloniant i’r Teulu
►Copi o’r drwydded

Iechyd yr
Amgylchedd

£600.00
£750.00
£1,750.00
£1,000.00
£1,250.00
£1,500.00
£1,000.00
£1,200.00
£1,200.00
£950.00
£1,200.00
£950.00
£25.00

►Hysbysu o newid

£50.00

Gwasanaeth warden cŵn:►Dim ond os daw’r perchennog i gasglu’r ci 
Ffi ar gyfer ci strae:

£60.00

►Ad-daliad cenel fesul dydd:-

£13.00

Cyflenwadau Dŵr Preifat
Asesiad Risg (cyflenwadau Rheoliad 9)
Asesiad Risg (Rheoliadau 10 ac 11)
Samplo ar bob ymweliad
Ymchwiliad

£500
£300
£100
£100

Dadansoddi sampl:
Cyflenwadau Rheoliad 10 neu Reoliad 11
a gymerwyd yn ystod monitro ar gyfer
paramedrau grŵp A

£25.00
hyd at £110
25

a gymerwyd yn ystod monitro ar gyfer
paramedrau grŵp B

Diogelwch Bwyd

Cyrsiau Hyfforddi Hylendid Bwyd Lefel 2
Cyrsiau Hylendid Bwyd Lefel 3

Tystysgrif Allforio Bwyd
Ail sgorio safle o dan y System Sgorio Hylendid
Bwyd
Safonau
Masnach

Safonau Tai

hyd at £600

£65.00
£160.00
£80.00
£160.00

Llety i Anifeiliaid (gan gynnwys preswylio mewn
cartrefi)

£351.00

Siop Anifeiliaid Anwes

£351.00

Bridio Cŵn

£351.00

Sefydliad Marchogaeth (hyd at 15 ceffyl)

£295.00

Sefydliad Marchogaeth (mwy na 15 ceffyl)

£395.00

Deddf Anifeiliaid Gwyllt Peryglus

£368.65

Trwydded Tŷ Amlfeddiant:
►Trwydded newydd (gorfodol neu
ychwanegol) - 5 mlynedd
►Trwydded newydd (gorfodol neu
ychwanegol) - 1 flwyddyn
►Adnewyddu (trwydded orfodol yn unig) – 5
mlynedd
►Copi o Gofrestr Tai Amlfeddiannaeth

£816.00
£510
£497.00
£8.00

Taliadau gogyfer â Chamau Gorfodi dan
Ddeddf Tai 2004:
►Rhybuddion Gwella
►Gorchmynion Gwahardd
►Hysbysiadau i godi Ymwybyddiaeth o Berygl
►Cymryd Camau Adfer Brys
►Gorchmynion Gwahardd Brys

£415.50
£415.50
£415.50
£415.50
£415.50

Ffioedd Trwyddedau Cartrefi Symudol:
►Safleoedd Preswyl Sengl
►Safleoedd Preswyl Sengl - cymysg
►Safle bach (2 - 10 o gartrefi symudol)
►Safle Canolig (11 - 50 o gartrefi symudol)
►Safle mawr (50+ o gartrefi symudol)
►Amrywio Amodau’r Drwydded
►Rheolau Porthdy
►Trwydded Newydd
Iechyd a
Diogelwch

£243.95
£272.65
£323.90
£671.37
£1,136.72
£198
£60.47
£33.82

Tyllu’r croen (tatŵs, tyllu cosmetig,
aciwbigo, electrolysis):
►Safle
►Ymarferwyr
Tystysgrif Ddiogelwch ar gyfer Tiroedd
Chwaraeon:

£120.00
£60.00
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Yr un fath â’r gost i’r Cyngor (gwaith a wneir ac
unrhyw daliadau a ysgwyddir). Cyfradd fesul
awr:

£160 yr awr heb gynnwys TAW
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