
1 Costau diweddaraf ar gyfer Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA)
CDLl4 Rhwymedigaethau Cynllunio (Hydref 2015)

Mae Adran 2.2 y CCA yn datgan y bydd: Costau’n cael eu diweddaru yn unol â
chwyddiant a diweddariadau ar sail tystiolaeth. Yn unol â hyn, mae manylion y costau
diweddaraf ar gael isod.

2 Gwastraff ac ailgylchu

Cost fesul annedd

At gyfer annedd unigol 81.00

Ar gyfer eiddo cymunedol 55.25

Mae hyn yn cynnwys yr eitemau canlynol ar gyfer annedd unigol:
· bin olwynion
· set cynhwysydd ailgylchu
· cadi gwastraff bwyd y gegin
· cadi gwastraff bwyd ymyl y ffordd
· bio-leinar gwastraff bwyd
· bag gwastraff gardd
· taflen wybodaeth / calendr
· danfon

Mae hyn yn cynnwys yr eitemau canlynol am eiddo cymunedol (fesul 6 annedd):
· 1 bin sbwriel 1,100 litr
· 4 bin ailgylchu 240 litr
· 6 chadi gwastraff bwyd y gegin
· 1 bin gwastraff bwyd 140 litr
· 6 bio-leinar gwastraff bwyd
· 6 bag gwastraff gardd
· 6 thaflen wybodaeth / calendr
· 1 danfoniad



3 Mannau agored
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Ardal ofynnol fesul 1,000 o’r
boblogaeth

0.25 ha 0.55 ha 1.2ha 0.4ha 0.6 ha

Ardal ofynnol fesul unigolyn 2.5 sqm 5.5 sqm 12 sqm 4 sqm 6 sqm

Cost darparu fesul unigolyn £94.98 £62.70 £140.22 £46.74 £70.11
Cost darparu fesul metr
sgwâr £37.99 £11.40 £11.69 £11.69 £11.69

Costau cynnal fesul
unigolyn (dros 25 oed)

£198.25 £30.63 £62.73 £20.91 £31.37

Costau cynnal fesul metr
sgwâr (dros 25 oed) £79.30 £5.57 £5.23 £5.23 £5.23

Cost cyffredinol fesul
unigolyn £293.23 £74.10 £202.95 £67.65 £101.48

Cost cyffredinol fesul
metr sgwâr £117.29 £16.97 £16.91 £16.91 £16.91

4 Addysg

Oed y disgyblion
Cost adeilad

newydd (fesul
disgybl)

Cost ailfodelu
(65% o gost

adeilad newydd)
3-4 oed (meithrin)  £12,257 £7,967

5-11 oed (cynradd)  £12,257 £7,967

12-16 oed (uwchradd) £18,469 £12,005

17-18 oed (ôl-16)  £18,469 £12,005

5 Lotments

Maint lotment 111m2 (bychan iawn, gan gynnwys isadeiledd)

Cost darparu un lotment: £1,666.67

£1,666.67 ÷ 111m2 = £15 fesul metr sgwâr

Gofyniad fesul annedd:  1.286 metr sgwâr

Cost fesul annedd = £19.29



6 Hamdden

Gweler ffigurau diweddaraf y Gwasanaeth Gwybodaeth Cost Adeiladu. Mae
cyfyngiadau trwyddedu’n golygu na ellir cyhoeddi’r rhain yn y ddogfen hon.

7 Llyfrgelloedd

Canmoliaethau:
· Safon o 30 metr sgwâr o ofod llyfrgell fesul 1,000 o bobl; a
· Cost adeiladu llyfrgell a gosod/offer cychwynnol o £3,514 fesul metr sgwâr

Ffi Safonol o: £105 yr un
Y safon yng Nghymru yw 27 metr sgwâr o ofod llyfrgell fesul 1,000 o bobl, felly gwneir
gostyngiad o 10% i’r ffi a argymhellir i adlewyrchu’r gwahaniaeth hwn.

Ffi Safonol o: £105 yr un

- 10% i adlewyrchu'r gwahaniaeth yn y safonau Cymreig

= £94.50 yr un

8 Iechyd

Gweler ffigurau diweddaraf y Gwasanaeth Gwybodaeth Cost Adeiladu. Mae
cyfyngiadau trwyddedu’n golygu na ellir cyhoeddi’r rhain yn y ddogfen hon.

Ffynonellau:
Gwastraff ac ailgylchu: Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau, Cyngor Bwrdeistref Sirol
Conwy
Mannau agored: Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau, Cyngor Bwrdeistref Sirol
Conwy Addysg: Adran Plant, Ysgolion a Theuluoedd (yr Adran Addysg bellach)
Llyfrgelloed: “Llyfrgelloedd cyhoeddus, archifdai a datblygiadau newydd: dull ffioedd
safonol”, Cyngor Amgueddfeydd, Llyfrgelloedd ac Archifdai 2008, diweddarwyd 2010,
gan ddefnyddio Gwasanaeth Gwybodaeth Costau Adeiladu Sefydliad Brenhinol y
Syrfewyr Siartredig


