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 Cost Gwasanaeth (yn ôl yr eitem) 

EITEM COST CYFNOD 

BENTHYCA 

Deunyddiau iaith lafar plant AM DDIM 3 wythnos 

Recordiadau cerddoriaeth plant AM DDIM 1 wythnos 

Deunyddiau iaith lafar oedolion 
(am ddim i’r rhai â nam ar eu golwg) 

£1.70 am 3 
wythnos 

3 wythnos 

Recordiadau cerddoriaeth oedolion 
(am ddim i’r rhai â nam ar eu golwg) 

65c yr wythnos  1 wythnos 

DVDs plant £1.50 yr wythnos 1 wythnos 

DVDs a CD-ROMs Oedolion £2.60 yr wythnos 1 wythnos 

Ceisiadau am stoc o fewn Llyfrgelloedd 
Caerdydd ag o fewn Cymru   AM DDIM 

Ceisiadau am stoc y British Library £10.20 

Adnewyddu cerdyn - Oedolyn £2.00 

Adnewyddu cerdyn - Plentyn 60p 

Defnyddio Cyfrifiadur: Rhyngrwyd a Microsoft 
Office 

AM DDIM 

Mynediad WiFi AM DDIM 

Argraffu o’r cyfrifiadur A4: 25c y dudalen 
A3: 45c y dudalen 

Gwasanaeth sganio (ar gyfer dogfennau 
personol e.e. CV, llythyrau). 

AM DDIM 

Llungopïau A4 ac A3 du a gwyn: 15c bob ochr 
Lliw A4: £1.10 bob ochr  Lliw: A3 £1.60 

bob ochr  

Gwasanaeth Ffacs: Y DU £1.10 i’r daflen A4 gyntaf, 60c i bob 
taflen A4 sy’n dilyn am bob trafodyn 

Gwasanaeth ffacs: Ewrop £2.10 i’r daflen A4 gyntaf, £1.10 i bob 
taflen A4 sy’n dilyn am bob trafodyn 

Gwasanaeth ffacs: Byd-eang £4.10 i’r daflen A4 gyntaf, £1.10 i bob 
taflen A4 sy’n dilyn am bob trafodyn 

Gwasanaeth ffacs: Derbyn ffacs 1 -10 taflen: £1.10 
11 - 20 taflen: £2.20, ac ati. 

Llogi ystafell TGCh Cysylltwch â’r llyfrgell berthnasol am 
brisiau ac argaeledd 

Llogi Ystafell Gyfarfod ac 
Ystafell Gymunedol 

Cysylltwch â’r llyfrgell berthnasol am 
brisiau ac argaeledd 

Oriel/ Arddangosfeydd    20% o’r holl werthiannau ac archebion 
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Adran Astudiaethau Lleol 
 

EITEM COST 

Ffi ymchwilio 
 

£15.20 yr awr, uchafswm o 2 awr  
Gan gynnwys chwilio drwy bapurau 

newydd a chyfrifiadau.  Taliadau 
atgynhyrchu ychwanegol 

Delweddau digidol neu wedi sganio £3.10 am argraffu pob delwedd wedi 
sganio  

£2.00 ychwanegol am gadw ar ddisg, 
gyda thâl postio 

Llungopïau gan staff A4 ac A3 du a gwyn: 25c yn ogystal â 
thâl postio 

A4 lliw:   £2.10 yn ogystal â thâl postio 
A3 lliw: £3.10 yn ogystal â thâl postio 

Ffioedd atgynhyrchu £10.10 yn ogystal â ffi delwedd – ddim ar 
gyfer elw’r unigolyn/sefydliad 

£25.30 yn ogystal â ffi delwedd – 
sefydliad masnachol 

Ffilmio dogfen £20.30 yr awr 

Ffilmio byw Cysylltwch â’r llyfrgell berthnasol am 
brisiau ac argaeledd  
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Dirwyon Dychwelyd yn Hwyr (yn ôl yr eitem) 
 

Bydd angen i chi dalu dirwy am bob eitem os na wnewch ei dychwelyd neu ei 
hadnewyddu erbyn y dyddiad priodol. 
 
Mae'r ddirwy am etiemau sydd heb eu dychwelyd o leiaf gymaint â chost prynu'r 
eitem, ynghyd â chosb ariannol fel y dangosir isod. 
 
Ni cheir dirwyon ar lyfrau, deunyddiau cerddorol na llafar plant, fodd bynnag, rydym 
yn codi dirwy ar DVDs plant. 
 
Os oes dirwy fesul wythnos ar gyfer eitem a ddychwelir yn hwyr, codir y ddirwy’n 
llawn am yr wythnos gyfan waeth sawl diwrnod yn hwyr y bydd; h.y. os bydd eitem 
dau ddiwrnod yn hwyr bydd y tâl llawn yn cael ei godi 
 

EITEM DIRWY        UCHAFSWM 

Llyfr oedolyn 20c y dydd  
 

£10.00 am bob 
eitem 

Llyfr plant 
 

- - 

Deunyddiau iaith lafar oedolion 
 

45c y dydd £28.00 

Deunyddiau iaith lafar plant 
 

- - 

Recordiadau cerddoriaeth oedolion 
 

65c yr wythnos         £15.00 

Recordiadau cerddoriaeth plant 
 

- - 

DVD plant 
 

£1.50 yr wythnos £9.00 

Fideo oedolion, DVD a CD-ROM 
 

£2.60 yr wythnos £30.00 

 


