
Gwybodaeth am y Digwyddiad

Enw'r Digwyddiad

Dyddiad/amser/hyd y digwyddiad

Lleoliad (gan gynnwys côd post)

Gwybodaeth amdanoch chi

Enw llawn yr ymholwr

Cyfeiriad yr Ymholwr - 1

Cyfeiriad yr Ymholwr - 2

Cyfeiriad yr Ymholwr - 3

Tref / Sir

Côd Post

Rhif Ffôn Cyswllt

Cyfeiriad E-bost Cyswllt

Enw rheolwr/trefnydd y digwyddiad (os yw'n wahanol
i'r uchod)

Rhif ffôn symudol rheolwr y digwyddiad

Os oes gan drefnwyr y digwyddiad brofiad blaenorol,
nodwch hynny. 
Dylech gynnwys unrhyw dystlythyron os oes gennych
rai.

Rhif
Cyfeirnod

Dyddiad yr
Ymholiad:Hysbysiad Ynghylch Digwyddiad Arfaethedig

Atebwch y cwestiynau canlynol os gwelwch yn dda:



Gwybodaeth am y safle

Y math o ddigwyddiad (e.e. digwyddiad dan do, awyr agored,
cerddorol, gorymdaith, carnifal, chwaraeon, ac ati)

Pwy sy'n berchen ar dir/safle'r lleoliad arfaethedig?

A gafwyd caniatâd gan berchennog y tir? DO                 NADDO

A fydd mynediad i'r safle neu'r digwyddiad yn cael ei gyfyngu? BYDD                 NA FYDD

Os yw'r digwyddiad wedi cael ei gynnal yn flaenorol, nodwch ble,
pryd, ac ati.

Y niferoedd y disgwylir iddynt fynychu'r digwyddiad <100           100-499           500+

Os oes tâl mynediad i'r digwyddiad, faint yw hynny?

At ba ystod oedran y mae'r digwyddiad wedi'i anelu?

Priffyrdd

A fydd y briffordd yn cael ei heffeithio o gwbl? 
Os felly, nodwch eich cynigion o ran rheoli traffig.

BYDD           DDIM YN SIWR             NA FYDD
(cysylltwch â mi)

A fydd angen cau unrhyw ffyrdd? 
Os felly, nodwch eich cynigion o ran rheoli traffig.

BYDD           DDIM YN SIWR             NA FYDD
(cysylltwch â mi)

Trwyddedau

A fydd unrhyw weithgaredd trwyddedadwy yn cael ei gynnal?
Mae hyn yn cynnwys:
•  Gwerthu neu gyflenwi alcohol,
•  Adloniant rheoledig: cerddoriaeth, dawnsio, ffilmiau, dramâu,

digwyddiadau chwaraeon dan do, 
•  Lluniaeth hwyrnos: diod/bwyd poeth 23.00-05.00

BYDD                 NA FYDD

Os felly, a ydych wedi gwneud cais am drwyddedau gan CSC? YDW                 NAC YDW

A fydd unrhyw fasnachwyr yn bresennol yn y digwyddiad? BYDD                 NA FYDD

Os felly, a ydych wedi gwneud cais am drwydded gan CSC? YDW                 NAC YDW

A fydd unrhyw arian yn cael ei gasglu yn y digwyddiad? (e.e.
casgliadau elusennol)

BYDD                 NA FYDD

Os felly, a ydych wedi gwneud cais am drwydded gan CSC? YDW                 NAC YDW

A fydd unrhyw effeithiau arbennig yn y digwyddiad, e.e. tân
gwyllt, laseri?

BYDD                 NA FYDD

Os felly, a ydych wedi gwneud cais am y trwyddedau priodol gan
CSC?

YDW                 NAC YDW



Risg

A oes gennych chi, neu eich sefydliad, yswiriant?
Os felly, nodwch y math (cyflogwr/atebolrwydd
cyhoeddus, ac ati) a chyfyngiad ariannol yr yswiriant
(£2 filiwn/£5 miliwn, ac ati) 
Dylech anfon copïau o'ch dogfennau yswiriant gyda'r
ddogfen hon.

OES                 NAC OES

A yw'r asesiadau risg wedi'u cwblhau?
Os hoffech gael rhagor o gyngor a gwybodaeth,
cysylltwch â ni.

YDYN                 NAC YDYN

Hyrwyddo'r Digwyddiad

Sut ydych chi'n bwriadu hyrwyddo'r digwyddiad?

Mewn tua 50 o eiriau, disgrifiwch eich digwyddiad at
ddibenion hyrwyddo ar gyfer yr ymwelydd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ychwanegwch unrhyw fanylion eraill yr ydych yn
credu y dylai CSC fod yn ymwybodol ohonynt.

Llofnodwyd

Dyddiad

Ar ôl ei llenwi, a fyddech cystal ag e-bostio'r ffurflen hon at .....
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