Strwythur Ffioedd
Strwythur Ffioedd 1 – Ymgeisiadau Newydd
Mae Ystafell drigiadwy yn golygu ystafelloedd a all eu defnyddio ar gyfer
gweithgareddau bob dydd sydd yn “fedsit”, ystafell fyw neu ystafell wely.
Mewn crynodeb, mae’r ffioedd ar gyfer trwyddedu HMO fel y dilynir:
Ystafelloedd trigiadwy
(“bedsit”, ystafell fyw neu
ystafell wely)
5 neu lai
6*
7*
8*
9*
10*

Cyfanswm y ffi ar gyfer 5
mlynedd

11#
12#
13#
14#
15#
16#
17#
18#
19#
20#

£1,010
£1,050
£1,090
£1,130
£1,170
£1,210
£1,250
£1,290
£1,330
£1,370

£820
£850
£880
£910
£940
£970

Esboniad o gost
ychwanegol

*Ar gyfer eiddo gyda
rhwng 6 a 10 o
ystafelloedd drigiadwy
mae cost ychwanegol o
£30 ar gyfer pob ystafell
drigiadwy.

# Ar gyfer eiddo gyda 11
o ystafelloedd trigiadwy
neu fwy bydd cost
ychwanegol o £40 ar
gyfer pob ystafell
trigiadwy dros 11 ystafell
drigiadwy.

: Bydd gostyngiad pris ar gael i ymgeiswyr yn yr amgylchiadau dilynol er mwyn
adlewyrchu’r galw ar adnoddau’r awdurdod i brosesu a gweithredu’r Cynllun:
Gostyngiad Pris Ychwanegol ar Gael ar yr
Ymgais Cyntaf
Ymgais llawn (gweler y rhestr gyfeirio ar
dudalen 2) wedi’i dderbyn o fewn 8
wythnos o’r hysbysiad o anghenraid
trwyddedu.

Cyfanswm y Gostyngiad

Ar gyfer mudiadau elusennol mae’r ffi 50%
o’r ffi wreiddiol – Cysylltwch gyda
Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd
(Trwyddedu HMO) i drafod.

50%

£200

Sut i Dalu
Mewn galwad ffôn
Gallwch dalu dros y ffon gyda cherdyn credyd neu ddebyd drwy gysylltu gydag
adran Gwarchod y Cyhoedd ar 01824 706389. Datganwch H52001 9562 a
chyfeiriad yr eiddo os gwelwch yn dda.
Gall prosesu taliadau drwy Bacs hefyd





Y banc ydy Natwest yn Rhuthun
Rhif cyfrif 22837469
Rhif côd 54-41-06
Datganwch gyfeiriad yr eiddo os gwelwch yn dda

Os dewiswch y dull talu yma bydd yn rhaid i chi roi gwybod i ni cyn gwneud hyn ar
01824 706389.

