
Mae’r holl gyfraddau yn cynnwys TAW 
 

Graddfa Ffioedd Harbwr Conwy  
1 Ebrill 2017 - 31 Mawrth 2018 

 

DEILIAID TRWYDDEDAU BLYNYDDOL    

Tollau Harbwr - Cychod Harbwr £ 22.65 fesul metr Cychod Marina £19.19 fesul metr 

1 metr = 3.2808tr 

  Ffi Angori 
fesul metr 

Tollau Harbwr 
fesul metr 

Cyfanswm  
fesul metr 

(A) Preswylwyr Conwy £50.23 £22.65 £72.88 
(B/C) Pobl Dibreswyl (Cyfradd Safonol) £78.20 £22.65 £100.85 
(D) 

Cychod Masnachol (Preswyl)* 
Cymdeithas Perchnogion Treillongau – Gweler y 
paragraff isod 

Dim ffi £22.65 £22.65 

(E) 
Cychod Masnachol (Dibreswyl)* 
 

£50.23 £22.65 £72.88 

(F) Deiliad Pontŵn Trot – Preswyl £42.70 £22.65 £65.35 
 Deiliaid Pontŵn Trot – Di-breswyl £66.74 £22.65 £89.39 
(G) Preswylwyr CBSC Llandrillo yn Rhos £28.91 - £28.91 
 Pobl Ddibreswyl Llandrillo yn Rhos £33.07 - £33.07 

 

* I fod yn gymwys am gyfradd ffioedd angori masnachol rhaid i gwch fod un ai:- 
a) Cwch pysgota cofrestredig dros 12 metr LOA. 
b) Cwch pysgota cofrestredig o dan 12 metr o hyd sy'n dal Tystysgrif Diogelwch MCGA dilys. 
c) Cwch cario teithwyr MCGA trwyddedig. 
d) Cwch hyfforddi ymarferol wedi’i chymeradwyo gan RYA. 
c) Cwch cario teithwyr CBSC trwyddedig. 
f) Cwch angori a ddefnyddir o dan gontract cynnal a chadw angorfa Awdurdod yr Harbwr. 
g) Cwch a ddefnyddir gan bysgotwr cregyn gleision trwyddedig Conwy. Mae cyfradd fasnachol ar 

gyfer cychod o'r fath ond yn berthnasol i'r tymor casglu cregyn gleision Medi – Ebrill yn gynhwysol 
bob blwyddyn. 

 
Bydd bob cwch sy'n hawlio cyfraddau angori masnachol yn fasnachol weithgar am o leiaf 30 diwrnod 
o’r flwyddyn angori. Mewn achosion pan fo gan gwch ddefnydd hamddenol sylweddol, bydd y gyfradd 
fasnachol yn gymwys ar ddefnydd pro rata. Mae gofyn i gychod sy'n hawlio cyfradd fasnachol 
ddangos tystiolaeth o ddefnydd masnachol yn ystod y flwyddyn gyfredol er mwyn cadw'r gyfradd 
fasnachol ar gyfer y flwyddyn ddilynol. Fel arfer, dylai prawf o'r fath fod ar ffurf llyfr log y cwch sydd ar 
gael i'w archwilio. 
 

ANGORI YN MARINE WALK/AR Y TRAETH 
 

(H) Cyfradd Safonol £76.58 fesul metr y.f. (1.47 fesul metr yr.w.) 
(I) Cyfradd Deilydd Hawlen Flynyddol £38.29 fesul metr y.f. (0.74 fesul metr yr.w.) 

 
 

FFIOEDD ANGORI DROS Y GAEAF 
 

Dan 14 diwrnod = ffioedd ymwelwyr 
Dros 14 diwrnod = swm pro rata o’r ffi angora safonol 

GORWEDD AR Y LAN (OS AR GAEL) 

 

 

 

 

Cyfradd safonol £2.46  fesul metr yr.w. 
Cyfradd fasnachol £0.82  fesul metr yr.w. 



Mae’r holl gyfraddau yn cynnwys TAW 
 

CYFRADDAU YMWELWYR 
CYFRADDAU YMWELWYR 

 

1 – 7 Diwrnod Cynhwysol 
 

Fesul noson 8m a llai LOA  
Ychwanegu £1.50 fesul metr dros 8m 

 

£11.00 per night 

 

8 Diwrnod a Throsodd 
 

Fesul noson 8m a llai  
Ychwanegu £1.50 fesul metr dros 8m 

 

£8.00 y noson 

Codir cyfradd gynhwysol o 1 i 7 niwrnod am y 7 diwrnod cyntaf o unrhyw ymweliad ar bob cwch 

sy’n ymweld. 

 
HAWLENNI LANSIO AR GYFER LLITHRFEYDD-  

BEACONS, IMPERIAL, PIER VICTORIA, EIRIAS A PHENMAENMAWR 
 

Cofrestru (pob cwch bŵer) £20.00 
 

* Lansiad Dyddiol £20.00 
 

* Tymhorol o dan 40 h.p. Ebrill i Medi gan gynnwys 
hawlen 

£75.00 
 

* Tymhorol dros 40 h.p.+ PWC Ebrill – Medi cynhwysol £130.00 
 

 
Tymhorol Aelodau CJSC (Ebrill – Medi Cynhwysol – Fesul Hawlen) - £55.00 (yn cynnwys 15% o 
ddisgownt) + £20.00 Cofrestru = £75.00 Cyfanswm 
 
Tymhorol Ebrill – Medi Cynhwysol – Holl Aelodau CBVSAC a LLSBSAC 
£20.00 Cofrestru 
 
Disgownt o 15% i Breswylwyr Lleol a Chlwb Sgïo Dŵr Conwy yn erbyn yr holl ffioedd lansio *(nid 
cofrestru)* (Pob safle ac eithrio Llithrfa Parc Eirias ar ddydd Sul a Gwyliau’r Banc). 

   
FFIOEDD AMRYWIOL  
 

Strapen Hogi £30.00 
 

Symud cwch (ar gais y perchennog) £70.00 
 

Maes parcio Beacons £2.00 
 

Llogi Peiriant Pŵer-olchi £15.00 
 

Llogi cadair blygu Llandudno £2.00 (diwrnod llawn neu cyn 
1400) 
£1.50 (ar ôl 1400) 
 

Cardiau trydan £1.00 
 

Hurio cwch angora a chriw fesul awr o waith ar Afon 
Conwy 

£120.00 
 

Trwydded cychwr £30.00 y.f. 

Trwydded cwch pleser £60.00 y.f 
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MAES PARCIO ESTYNIAD Y CEI NEWYDD  
 

Maes parcio estyniad cei Conwy (deiliaid hawlen angori) £116.73 
 

Maes parcio estyniad cei Conwy (deiliaid hawlen fasnachol) £42.00 
 

 

FFIOEDD STORIO Y FLWYDDYN 

Marine walk/ traeth (heb hawlen) £76.58 fesul metr 
 

Marine walk/ traeth (deiliaid hawlen) £38.29 fesul metr 

Defnydd masnachol Beacons/ Llithrfa Conwy/ Pontŵn arnofiol 
Deganwy (dros 12 teithiwr) 

£203 fesul cwch 

Defnydd masnachol Beacons/ Llithrfa Conwy/ Pontŵn arnofiol 
Deganwy (dan 12 teithiwr) 

£144 fesul cwch 

Ardal Cynhwysydd Storio £150.00  
 

Storio tu allan ardal 6 metr sgwâr £50 ar gyfer pob 
defnyddiwr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


