
 
 
 

Archifdy Sir Gâr 
 

Rhestr o Brisiau: 2022 - 2023 
 

Prisiau yn cynnwys TAW, a fydd yn cael ei chodi ar y gyfradd briodol. 
 

Defnyddiau Ysgrifennu 
 
Pensiliau 
 

 41c 

 
Reprograffigau 

 
Bydd pob eitem a ddanfonir drwy’r post ar y raddfa llythyr mawr ail ddosbarth 

(os gofynnir am ddosbarth cyntaf neu ddanfoniad wedi ei gofnodi bydd y gost yn unol â hynny) 
 

Llungopïau / Allbrintiadau Cyfrifiadur   
Du a Gwyn A4   62c 
Du a Gwyn A3  72c 
Lliw A4  82c 
Lliw A3  92c 
 
Llungopïau / Allbrintiadau Cyfrifiadur - 
Anfonir drwy’r Post 

  

Printiwyd ar bapur plaen A4 
Printiwyd ar bapur plaen A3  

 62c yr un + p&p 
72c yr un + p&p 
 

Copïau a sganiwyd  
Printiwyd ar bapur plaen A4  

  
62c yr un 

Printiwyd ar bapur plaen A3   72c yr un 
Sganio copi i Gryno Ddisg 
 

 £3.05 am 1 
£5.10 am 2 - 5 
£10.20 am 6 - 10 (Uchafswm) 
 

Copïau a sganiwyd - drwy’r post   
Printiwyd ar bapur plaen A4   62c + p&p 
Printiwyd ar bapur plaen A3   72c + p&p 
Copïau digidol (math ffeil jpeg) wedi’u safio i CD 
(Bydd Cryno Ddisgiau yn cael eu hanfon fel 
pecyn bychan graddfa ail ddosbarth mewn 
amlen bybl) 

 £3.05 + £2.85 p&p am 1 
£5.10 + £2.85 p&p am 2 - 5 
£10.20 + £2.85 p&p am 6 -10 
(Uchafswm) 

 
Copi Digidol - anfonwyd drwy’r e-bost 

  

Math ffeil jpeg)  £2.05 am 1 
£4.10 am 2 - 3  



£8.15 am 4 - 5 (Uchafswm) 
 

Postio a phecynnu gan ddefnyddio 
cyfraddau postio'r DU: (bydd post tramor yn 
cael ei bwyso gyda’r ffi yn unol â hynny) 

  

p&p hyd at 100g ail ddosbarth  £1.25 
p&p hyd at 200g ail ddosbarth  £1.65 
p&p hyd at 500g ail ddosbarth  £2.05 
p&p hyd at 700g ail ddosbarth  £2.55 

 
Caniatadau Ffotograffig i’w defnyddio yn yr Ystafell Ymchwilio 

 
1 diwrnod  £7.15 
1 wythnos  £20.40 
1 flwyddyn  £102.00 
Defnyddio trybedd  £10.20  
 

 
Atgynyrchiadau mewn Llyfrau a Chyfnodolion 

 
Atgynyrchiadau mewn Llyfrau a Chyfnodolion (yr 
un) 

 £30.60 

 
Ymchwil 

 
Talu am Wasanaeth Ymchwil : un awr 
(isafswm o 1 awr ac uchafswm o 2 awr i bob 
cais) 

 £35.70 

Llythyr swyddogol 
 
Llythyr Swyddogol / Llythyr Ardystio  £8.15 

 
 

Ffilmio ar Eiddo 
 

Graddfa awr (isafswm 1 awr)  £57.00 
 

Teledu 
 
 

DS : Mae’r holl brisiau am un ddelwedd   
Telediad rhanbarthol / Cymreig hyd at 10 
mlynedd 

 £102.00 

Telediad Prydeinig hyd at 10 mlynedd  £153.00 
Atgynhyrchiad byd eang hyd at 10 mlynedd  £173.00 
Defnydd o’r we   £61.00 
Defnydd o’r we - Gwasanaeth ffrydio ar-lein 
digidol 

 £205.00 

 


