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Ffioedd 
 

 Mae Rheol iad 23 yn caniatáu i awdurdodau l leol godi hyd at uchafswm ff i 
am gyf lawni dyletswyddau penodol o dan y Rheol iadau. Mae Atodlen 6 i ' r  
Rheol iadau yn nodi'r  uchafswm a ganiateir a'r  amodau y mae'n rhaid i 
awdurdodau l leol gydymffurf io â hwy wrth bennu ff i .  Dim ond er mwyn 
adenni l l  y gost f lynyddol yr eir iddi wrth gynnal gweithgaredd penodol y gall 
awdurdod l leol ddefnyddio'r pŵer hwn. Nid yw'r uchafswm ff i yn cynnwys 
Treth ar Werth. 

 
Gweithgareddau y Gellir Codi Tâl Amdanynt 

Gweithgaredd Rheoleiddiol Uchafswm ffi (£) 
Asesiad risg ar gyfer cyflenwadau Rheoliad 9 
Asesiad risg ar gyfer cyflenwadau Rheoliad 10 ac 11 
 

700 
300 

Ymweliad samplu (fesul ymweliad) 100 
Ymchwiliad e.e. i gŵyn neu achos o dorri safon reoleiddiol 
(fesul ymchwiliad) 

250 

Costau profion labordy (dadansoddi sampl) 
 
Ar gyfer cyflenwadau Rheoliad 10 neu 11 
A gymerir ar gyfer paramedrau Grŵp A 
 A gymerir ar gyfer paramedrau Grŵp B  
 

 

 
 

25 
110 
600   

 

 
Wrth gynnal ymchwil iad, os cymerir rhagor o samplau fel rhan o'r 
ymchwil iad, mae'n rhaid cynnwys y gost a ' i  hadenni l l  hyd at yr  uchafswm a 
nodwyd ar gyfer ymchwil iad. Ni ddylid codi tâl ychwanegol am ymweliad 
samplu.  
 
Gall awdurdod l leol godi tâl am ymweliad samplu os mai'r  diben yw gwir io 
effeithiolrwydd gwell iannau, e.e. ar ôl cwblhau camau gweithredu a nodir 
mewn hysbysiad neu gynl lun gweithredu.  
 
Ni ddylai awdurdod l leol godi tâl am sampl a gymerir ac a ddadansoddir i  
gadarnhau neu egluro canlyniadau'r dadansoddiad o sampl f laenorol yn unig.  
 
Lle mae awdurdod l leol yn monitro cyf lenwad Rheol iad 10, os bydd yn amau 
bod y cyf lenwad yn berygl posibl i  iechyd pobl,  ni ddylai codi tâl ar y 
perchennog na'r dei l iad am wneud hynny,  dim ond os gofynnodd y 
perchennog neu'r deil iad i ' r  awdurdod l leol wneud y gwaith monitro ar gyfer y 
cyf lenwad. 
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Os bydd yr asesiad r isg yn nodi bod paramedrau erail l  nas nodir gan y 

rheoliadau yn peri  r isg i iechyd pobl,  gell ir  cynnwys y taliadau yn yr  

uchafswm ff i o £600 y caniateir iddi gael ei chodi am asesiad r isg. 

 
Gall awdurdodau l leol gyfyngu ar gost gwaith asesu r isg drwy ddefnyddio 
gwybodaeth gan randdeil ia id erai l l ,  e.e. Asiantaeth yr Amgylchedd, CNC, y 
cwmni dŵr l leol,  BGS, yr Arolygiaeth Dŵr Yfed.  Gell ir  cyfyngu ar gostau 
hefyd drwy anfon l lythyr at y personau perthnasol ymlaen l law yn gofyn am 
wybodaeth am y cyf lenwad.  
 
Bydd tal iadau yn amrywio rhwng awdurdodau l leol oherwydd nifer o f factorau 
(e.e. nifer y cyf lenwadau, l leoliadau ac at i) .  Dylai fod gan awdurdodau l leol 
gyfundrefn codi tâl dryloyw sy'n hawdd ei deal l a' i  defnyddio e.e. ar eu 
gwefan.    

   
Os caif f  gwaith monitro ei wneud ar un eiddo i gynrychiol i sawl eiddo ar un 
cyf lenwad, dylai ' r  personau perthnasol gytuno pwy sy'n gyfr ifol am dalu'r f f i .  
Dylai personau perthnasol ddogfennu unrhyw gytundebau ynghylch talu 
unrhyw gostau sy'n gysyllt iedig â thal iadau parhaus, e.e. gwaith monitro 
rheoleiddiol ac asesu r isg, gwaith cynnal a chadw, costau gwasanaethu 
gwell iannau 
 
Codir f f ioedd ar y person(au) perthnasol,  fel y penderfynir gan yr awdurdod 
l leol.  Os oes mwy nag un person perthnasol,  nid yw'r ddeddfwriaeth yn nodi 
sut y dyl id dosrannu costau (Gweler y Nodyn Gwybodaeth ar Reol iadau 2 a 
3).   
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