
TALIADAU BIN BROWN 2016 Cwestiynau Cyffredin  

A oes rhaid i mi dalu i fy min brown gael ei gasglu? 
 
Ni chodir tâl casglu ar gyfer aelwydydd gyda dim ond un bin brown. Fodd bynnag, os oes 
dau neu dri bin brown yn cael eu cyflwyno mewn eiddo, ni fydd y biniau ychwanegol yn 
cael eu casglu os nad ydych wedi talu am y gwasanaeth. Bydd uchafswm o 3 bin yn cael 
eu casglu o bob aelwyd. 
Dim ond biniau brown Cyngor Sir y Fflint fydd yn cael eu casglu.  
 

Mae gen i fwy na 3 bin brown, a allaf dalu mwy iddynt gael eu gwagio? 
 

Na, mae aelwydydd yn cael eu cyfyngu i 3 bin brown yn unig. Gellir mynd â gwastraff 

gardd ychwanegol i'r Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref yn y Sir 

Sut ydw i’n trefnu ar gyfer fy nghasgliadau gwastraff gardd ychwanegol?   

Ffoniwch Canolfan Gyswllt y Gwasanaethau Stryd ar 01352 701234. Gellir talu gyda 

cherdyn neu siec. 

Beth yw'r gost i wagio fy miniau brown ychwanegol? 
 
£24 am bob casgliad bin brown ychwanegol o ddechrau Mawrth tan ddiwedd Tachwedd 
2016. Cyfeiriwch at eich calendr casglu ar gyfer y dyddiadau casglu cyntaf a'r olaf.  
e.e. 1 bin brown ychwanegol = £24  
       2 fin brown ychwanegol = £48   
 

Pryd mae angen i mi dalu? 
 

 

Nid wyf yn dymuno talu am gasgliadau bin ychwanegol; alla i gadw'r biniau brown?  
 

Gallwch, fe allwch gadw eich biniau brown ychwanegol; fodd bynnag, os ydynt yn cael eu 
cyflwyno i’w casglu ni fyddant yn cael eu gwagio. Fel arall, os nad ydych am gadw eich 
biniau brown ychwanegol, ffoniwch Canolfan Gyswllt y Gwasanaethau Stryd ar 01352 
701234 i drefnu casgliad.   

Rwyf wedi talu am fy miniau brown ychwanegol, a allaf gael ad-daliad? 

Ni fydd ad-daliadau ar gael ar gyfer biniau a brynwyd yn flaenorol   

Cyn i'r casgliadau bin brown ddechrau ar ddechrau mis Mawrth (cyfeiriwch at eich calendr). 

Fodd bynnag, os ydych yn dymuno i'ch casgliadau ddechrau yn ddiweddarach yn y 

flwyddyn, bydd y tâl yr un fath ag ar gyfer 9 mis; nid oes unrhyw ostyngiadau. 

 

Sut byddwch yn gwybod fy mod wedi talu?  

 

Bydd cofnodion yn cael eu cadw o’ch taliad a label gludiog â chôd bar yn cael ei roi ar 

gyfer pob un o'ch biniau, gan gynnwys yr un ar gyfer casgliad biniau rhad ac am ddim. 

RHAID YSGRIFENNU EICH CYFEIRIAD YN GLIR ar BOB sticer. Bydd codau bar yn cael 

eu cysylltu â'ch cyfeiriad. 

 

Noder: RHAID gosod sticeri gyda’ch cyfeiriad a’ch côd bar ar GAEAD EICH BIN BROWN 

YN UNIG. Dim ond biniau â sticer â CHYFEIRIAD a chôd bar ar y caead fydd yn cael eu 

gwagio.   

  



Beth os yw fy sticer ar goll?    

Eich cyfrifoldeb chi yw gofalu am y sticer ar gaead y bin a sicrhau bod eich cyfeiriad yn 

parhau i’w weld yn glir. Ffoniwch y llinell gymorth a bydd swyddog yn ymweld â'r safle  

Beth os yw fy min brown ar goll?  

Cyfrifoldeb y deiliad tŷ yw sicrhau bod eu bin/iau brown yn cael eu storio'n ddiogel.  Os bydd 

bin ar goll, bydd tâl o £20 am un newydd (cost y bin). Rydym yn cynghori'n gryf eich bod yn 

marcio eich bin brown yn barhaol gyda rhif eich tŷ neu gyfeiriad, er mwyn ei gwneud yn 

hawdd adnabod eich bin. 

A allaf roi gwastraff gardd yn fy min du?  

Na. Ni fyddwn yn gwagio unrhyw fin du neu sach sbwriel sy'n cynnwys gwastraff gardd. Mae 

eich bin du ar gyfer gwastraff aelwyd na ellir ei ailgylchu yn unig. Rhaid rhoi gwastraff gardd 
yn eich bin brown yn unig. 

Ffyrdd eraill o gael gwared ar wastraff gardd  

Gallwch ddefnyddio ein canolfannau ailgylchu yn rhad ac am ddim. (Dolen gyswllt fyw) 
Dewch i wybod mwy am ein canolfannau ailgylchu. Gellir rhwygo rhai mathau o wastraff 
gardd a'i ddychwelyd i'r pridd fel tomwellt neu ei gompostio yn y cartref, naill ai ar domen 
gompost traddodiadol neu mewn compostiwr cartref. 
 
Gwastraff gardd y gallwn ei gasglu yn eich bin brown 

 Toriadau glaswellt 
 Toriadau gardd 
 Canghennau a brigau 
 Dail 
 Rhisgl 
 Blodau 
 Rhisgl a naddion pren 
 Planhigion 
Ni allwn dderbyn  

 Bagiau plastig / potiau planhigion ac ati 

 Cerrig, pridd neu rwbel  

 Gwastraff llysiau neu ffrwythau o'ch cegin 

 Llysiau'r Gingroen, ffromlys chwarennog neu lawryf 

 Sarn o dan anifeiliaid neu ysgarthion anifeiliaid 

 Bwyd 

Casgliadau wedi’u hatal  

Os caiff casgliadau eu hatal oherwydd tywydd gwael neu dorri i lawr, ni fydd ad-daliadau ar 
gael   

Casgliadau a gollwyd  

Gall biniau a gollwyd gael eu hadrodd ar eich diwrnod casglu arferol. 

DS. Bydd newidiadau yn y dyfodol i amserlenni casglu neu daliadau diwygiedig yn cael eu 
cyhoeddi yn 2017 



 

 
 

 
 


