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TALIADAU Mynediad Safle Parc Bute Caerdydd  
 
Mae'r holl brisiau fesul diwrnod oni nodir yn wahanol. Mae'r holl brisiau heb TAW, sy’n daladwy ar 20%. 
Bydd Cyngor Caerdydd yn penderfynu ar yr union gyfradd daliadau yn seiliedig ar gymhlethdod y digwyddiad a’r effaith debygol ar y tir. 
Gweler y nodiadau ar y gwaelod am wybodaeth am daliadau ychwanegol a allai fod yn berthnasol hefyd 
 

 
Haen 1 Cymunedol / Di-Elw / Elusen  
(Dim targed codi arian sylweddol, dim staff digwyddiadau cyflogedig a dim tâl 
mynediad) 
 

 
O leiaf £50 
 

 
Haen 2 Cymunedol / Nid Er Elw / Elusen  
(Targed codi arian sylweddol, a/neu staff digwyddiadau â thâl a/neu dâl mynediad 
sylweddol) 
 

 
£50 - £200  
 
Ychwanegwch £200 - £1,000* y dydd am ofod caeedig i wasanaethu 
Digwyddiad Castell Caerdydd 
Bydd Cyngor Caerdydd yn penderfynu ar yr union gyfradd yn seiliedig ar faint 
y gofod a’r effaith debygol ar y tir 
 

 
Digwyddiadau masnachol 
 

 
O leiaf £300  
 
Ychwanegwch £200 - £1,000* y dydd am ofod caeedig i wasanaethu 
Digwyddiad Castell Caerdydd 
Bydd Cyngor Caerdydd yn penderfynu ar yr union gyfradd yn seiliedig ar faint 
y gofod a’r effaith debygol ar y tir 
 
 

 
 

 
*Negodir yn seiliedig ar y digwyddiad 
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Nodiadau Efallai na fydd y ffioedd llogi uchod yn cynnwys y costau ychwanegol posibl gan Gyngor Caerdydd a restrir isod, holwch y Rheolwr Lleoliad 

 Cost presenoldeb Goruchwyliwr y Safle, os oes angen. Byddai hon yn cael ei chodi ar y cyfraddau fesul awr perthnasol ar gyfer y dyddiadau ac amseroedd sy'n 

ofynnol. 

 Cost Ymweliadau Archwilio Trwydded, os oes angen. Byddai hon yn cael ei chodi ar y cyfraddau fesul awr perthnasol ar gyfer y dyddiadau ac amseroedd sy'n 

ofynnol. 

 Defnyddio dŵr a phŵer ar y safle sy’n fwy nag a ganiateir ym mholisi 'defnydd teg' y Lleoliad 

 Unrhyw daliadau perthnasol am ffilmio a ffotograffiaeth fasnachol, gan gynnwys defnyddio drôn (mae cyfraddau ar gael ar wahân ar ein gwefan). 

 Cost darparu biniau masnachol, casgliadau gwastraff a chasglu sbwriel 

 Cost unrhyw gau ffordd sydd ei angen i hwyluso eich digwyddiad 

 Cost defnyddio’r maes parcio ac arddangos a reolir gan y Cyngor sydd ei angen i hwyluso eich digwyddiad 

 Cost mat trac neu logi seilwaith digwyddiadau arall  

 Cost cysylltu data â rhwydwaith Cyngor Caerdydd 

 Cost ymweliadau arolygu Swyddog Panel Cydgysylltu Digwyddiadau, os oes angen, o ganlyniad i fethiannau gan Dîm Trefnydd y Digwyddiad  
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