
 

 
 

DEDDF FFYRDD NEWYDD A GWAITH STRYD 1991 

DEDDF PRIFFYRDD 1980 

Cais i gynnal DIGWYDDIADAU ar y briffordd gyhoeddus.  

 

Manylion yr ymgeisydd / sefydliad:  

Enw:   

Cyfeiriad:     

 

Rhif ffôn:   

E-bost:   

 

Manylion y Digwyddiad: 

*Noder, dim ond ar gyfer yr ardaloedd i gerddwyr yng nghanol y dref a nodir isod y mae'r ffurflen gais hon* 

Enw / diben: 

 

Manylion / gwybodaeth bellach: 

 

 

 

Cyflwynwch gynllun lleoliad arfaethedig gyda'ch cais 

Lleoliad y digwyddiad arfaethedig (ticiwch):   

Maes Nott, Caerfyrddin    [   ]              Y Clos Mawr, Caerfyrddin    [   ]              Stryd y Cei, Rhydaman [   ] 

Stryd Stepney, Llanelli      [   ]              Stryd Vaughan, Llanelli         [   ] 

Dyddiad arfaethedig: 

Amserau dechrau a gorffen arfaethedig: 

Caniatâd ychwanegol: 

Hawlen casgliad elusennol:    OES / NAC OES - Os OES, cysylltwch â:  SCHLicensing@sirgar.gov.uk 

Gweini bwyd / alcohol:           OES / NAC OES - Os OES, cysylltwch â:  SCHLicensing@sirgar.gov.uk 

Angen cau'r ffordd:                  OES / NAC OES - Os OES, cysylltwch â:  RheoliTraffig@sirgar.gov.uk 

 

 

AMODAU 

Os caiff eich cais ei gymeradwyo, byddwch yn destun yr amodau a restrir isod:  

• Bydd yr ymgeisydd yn indemnio ac yn cadw'r Cyngor wedi ei indemnio yn erbyn pob trallod, camau 

gweithredu, trafodion, hawliadau, gofynion, costau, iawndal a threuliau y gellir eu codi, dwyn, neu wneud yn 

ei erbyn oherwydd unrhyw fater a gynhelir o dan y caniatâd.  

• Ni fydd yr indemniad a ddarperir gan y Polisi yn llai na £2,000,000 ar gyfer unrhyw ddamwain neu unrhyw 

hawliad, yn ddiderfyn ar gyfer anaf personol neu farwolaeth. Efallai y bydd angen i'r ymgeisydd ddangos 

prawf o'r yswiriant. 

• Rhaid cynnal mynediad i gerbydau brys bob amser. 

• Yr ymgeisydd i gysylltu â'r gwasanaethau brys a busnesau lleol 

Sylwer bod rhaid i chi hefyd gael unrhyw gydsyniad, trwydded neu ganiatâd arall a allai fod yn ofynnol i gynnal eich 

digwyddiad yn gyfreithiol. Er enghraifft: os bydd unrhyw fwyd yn cael ei weini, os byddwch yn gwerthu eitemau neu'n 

gwneud casgliadau elusennol bydd angen i chi sicrhau bod gennych y trwyddedau perthnasol. 

Adran Lle a Seilwaith 
Uned Gofal Strydoedd / DGFfASN 

Bloc 1, Parc Myrddin, Waun Dew, Caerfyrddin, SA31 1HQ 
Ffôn: (01267) 224507/08/09 

E-bost: gofalstrydoedd@sirgar.gov.uk 

 
Department of Place & Infrastructure 

Street Care / NRASWA Section 
Block 1, Parc Myrddin, Richmond Terrace, Carmarthen, SA31 1HQ 

Tel: (01267) 224507/08/09 
E-mail: streetcare@carmarthenshire.gov.uk 
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