STOC SYDD WEDI MYND AR GOLL
NEU WEDI’I DDIFRODI

DIRWYON AM EITEMAU HWYR
Cyfnod yn Hwyr
Dirwy
1 diwrnod
2 ddiwrnod
3 diwrnod
4 diwrnod
5 diwrnod
6 diwrnod
1 wythnos
2 wythnos
3 wythnos
4 wythnos
5 wythnos
6 wythnos
7 wythnos
8 wythnos
9 wythnos

Llyfrau, llyfrau llafar & DVDs:
O dan 3 mlwydd oed:
Cost lawn prynu’r eitem o’r newydd
3-5 mlwydd oed:
50% o’r gost o brynu’r eitem o’r newydd
Dros 5 mlwydd oed:
25% o’r gost o brynu’r eitem o’r newydd
(Ni chodir tâl am eitemau ar fenthyg i blant dan 5 oed)

15c
25c
35c
55c
75c
95c
£1.25
£1.75
£2.25
£2.75
£3.35
£3.90
£4.40
£4.90
£5.50

TALIADAU ERAILL
Cerdyn darllenydd newydd

(Eitemau ar fenthyg i blant 16 oed neu iau - Dim Dirwy)

HYSBYSEBU
Arddangos posteri cymeradwy:
- grwpiau/digwyddiadau cymunedol
am ddim
- masnachol
o £1.50 yr wythnos
Arddangos taflenni cymeradwy:
- grwpiau/digwyddiadau cymunedol
- dosbarthu taflenni am grwpiau/
digwyddiadau masnachol (am bob 100)

LLUNGOPÏO
Du a Gwyn

am ddim

Un lliw

o £20.00

Gwahanol liwiau

A4 A3 A4 A3 A4A3-

12c y dudalen
20c y dudalen
50c y dudalen
75c y dudalen
£1.00 y dudalen
£1.50 y dudalen
£7.75

O'r Llyfrgell Brydeinig

DIGWYDDIADAU
Amser stori
Gweithgareddau crefft
Gweithgareddau perfformio

am ddim
£1.00
amrywiol

FFACS
Anfon (fesul tudalen A4)
Y Dudalen Gyntaf
I rywle yn:
Y DU
£1.50
Ewrop
£2.00
Gweddill y Byd
£3.00

Oedolyn £2.00
Plentyn £1.00
Blaendal Ymwelydd (ad-daladwy)
£10.00
Tâl blynyddol am wasanaeth igartrefi preswyl £105.00
Cadw eitemausydd mewn stoc yng Nghymru
am ddim
nad ydynt mewn stoc yng Nghymr
£2.00
(Plant 16oed+
dim tâl)
Ffyn cof
£8.00
Clustffonau
£1.00

Tudalennau Ychwanegol
60c
£1.00
£1.50

Derbyn (fesul tudalen A4)
Y Dudalen Gyntaf Tudalennau
Ychwanegol
O rywle yn y DU
£1.00
50c
Mae’r tâl am dderbyn dogfennau yn cynnwys galwad i
roi gwybod eu bod wedi cyrraedd.

FFIOEDD LLOGI* (benthyciadau am 3 wythnos)
Benthyg Llyfr Llafar
£1.00
Benthyg DVD
£1.00
*Pobl sy’n gaeth i'w cartref, pobl sydd wedi’u cofrestru’n
ddall/rhannol ddall
am ddim
*Plant sy’n benthyg o gasgliadau plant
am ddim

(pan fydd y darllenydd yn cadw’r copïau)

Copïau wedi eu trosglwyddo oddi ar
microffilm
Copïau wedi eu printio oddi ar gyfrifiadur
- Lliw
- Du a Gwyn

30c y dudalen
35c y dudalen
20c y dudalen

HURIO YSTAFELLOEDD (Medi 2014)
Ystafell gyfweliadau Treffynnon
Digwyddiadau addysgol / cymunedol
Gwmnïau masnachol

£5.00 yr awr
£6.00 yr awr
£12.00 yr awr

EITEMAU A DDIFRODWYD
Llyfrau a ddifrodwyd y gellir eu hailrwymoFfuglen Oedolion
£5.00
Ffeithiol Oedolion
£11.00
Plant
£5.00
Mae’r tâl a godir am lyfrau na ellir eu trwsio yn cyd-fynd â’r tâl
am lyfrau a gollwyd (gweler isod)
Eitemau clyweled a ddifrodwyd (waeth
faint yw eu hoed)
Cost lawn prynu’r eitem o’r newydd

COMISIWN GWERTHU (Cyhoeddiadau)
- elusennau /grwpiau cymunedol

10%

GWERTHU EITEMAU A DYNNWYD O'R STOC
Llyfrau Clawr Papur
Llyfrau Clawr Caled
Llyfrau Llafar/Recordiau/Casetiau/CDs
Cynigion arbennig am brisiau amrywiol

Mae TAW wedi’i gynnwys yn y taliadau uchod lle bo hynny’n briodol

50c
£1.00
£1.00

